
 םיכב םקוני
 םע די-ףכ יבושחמ :הנורחאה הקעצה
 46 "מע .םיתרש לוע הלעפה תכרעמ

 , ְי 2000 רבוטקוא 25 * 2 'סמ ןוילג

 ו ויוה ושופיח יעונמ ו 1
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 טפוסורקימ
 פא-טראטמ | םיחמומה םיסנמ ,םיינשל דנומרמ קנעה תא םיערוקש ינפל עגר
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 - 'חַע .םיידיתעו םינשי ,םישדח 6% ₪" /

 הרמוח ןוריחמ
 הרמוח ירצומל היינק תוצעו םיינכדע םיריחמ

 94 'מע .יפקיה דויצו

 ..-ןוילגב דוע
 תוישפוח תונכות +
 תיתיב ואידיו תכירע +
 הריהמ השילג +
 םישדח טנרטניא ירתא +
 תוערב שלוג רטסרפ +

 רתאל םיועלוג איבהל %
 (חייש 25.00 :תליאב) חיש 0

0 



 גיצהל האג טפוסרטניא

0 
 דירוהש בשחמה
 טולייפ םלאפל

 תכרעמל םיבתכמ

 1 ט"לזמ

 ,םולש תכרעמל

 הליל יצח רחאל .ןיזגממ6[ לש שדחה ןויליגה לע טי'זמ ןומה לכ םדוק

 רכינ תמאבש םכל רמוא ,הבורמ האנהב ,וילע שורחל ידכ יתשדקהש

 ןיינעמש המ לע שגד תמיש ךותו ,תיעוצקמו הבר הדובע ןאכ ועיקשהש

 םתייהש רורבו ,רפשל המ דוע שי דימתש רורב .םיארוקה להק תא תמאב

 תא אורקל יתינהנ ךכ-לכש הארנכ לבא ,תויניינע תורוקיב לבקל םיצור

 .רפשל ורתונ דועש םירופס תמאבה םירבדה תא יתחכש חטבלש ןיזגמה

 םתעד תא תפקשמ איהש ןימאמ ינא לבא תישיאה יתעד וז ,םוקמ לכמ

 . לובגה םה םיימשהש וארתו ךכ וכישמת .םיארוקה ראש לש

 יבא ,םכלש

 2 ט"לזמ

 ,הכרבהו סולשה וכרועלו ןיזגמה תווצל

 המיענה תפסותה לע תומח תוכרב ,תישאר

 ץיאב תכלוהו תחתפתמה םיבשחמה תורפסל

 הארנ ,בטיה ארקנ שדחה ןיזגמה ...שדוקה

 ידמ עצעוצמ אל ,דמחנו רדוהמ טמרופה ...בטיה

 םיחבושמ םינכתה ,ליעגהל יטנרטניא אלו

 םירכומ םיבתוכה ,לודגה םקלחב םיירוקמו

 ןתנ רבמטפס תרודהמב ןיזגמה ללכבו ,םיבוטו

 ..םישדח םייח םע קיתוו תיב לש השגוה

 התאשכ תושעל המ

 רבמטפס תרודהמ םע (תענמנ יתלב) האוושהב

 חקול ןיזגמח6 ,היינעה יתעדל ,הידמ יסיפ לש

 טושפ .טואא קונב טעמכ ןושארה בוביסה תא

 ...ךכמ רתויו תיבב יתשגרה

 יסא ,תאמלס

 3 ט"לזמ

 !םולש ןיזגמה6( תכרעמל

 ותוא יתיאר .ןיזגמה לש ןיוצמהו ןושארה ןויליגה לע םכתא ךרבל הצור ינא

 לכ לע תינכותה ותמרב הלוע קפס אלל אוה .יתבזכאתה אלו ,יתינק ,ןכודב

 - אברדאו ,רסוב ןויליגב רבודמש הארנש תורמל ,רבעב ןאכ הארנש המ

 .ריהזמ דיתע ול יופצש חינהל רשפא ,ןושארה ןויליגה הארנ ךכ סא

 ,בר דובכב .תניוצמה הדובעה לע חוכ רשי

 םהרבא-ןב ביני

 ?60-ל טוריפ םע המ

 .םולש תכרעמל
 תונכותל טוריפ :דחא רבד קר יל רסח ,ןיוצמ לכה .ןיזגמה לע תוכרב

 .בורקב ותוא ופיסותש הווקמ .רוטילקתבש

 ,הדותב

 הינתנ ,לאומש

 ןיזגמ ה

 טוריפ ףיסוהל םינווכתמ ונחנא .המוד השקבב ונילא ונפ םיפסונ םיארוק

 רוטילקתב עיפומש תונכותה רואיתב רזעיהל לכות םייתניב .אבה ןויליגב הזכ

 .הנקתהה קשמימ ךרד החונ הרוצב שיגנו

 1 לועיי תעצה

 ,םולש ךרועל

 יתבהא אלש המ .שפנ לכל הוושה ריחמה תא דחוימבו ,ןיזגמה תא יתבהא

 התייהש סקסה לע הבתכה תאו ,םירתוימ יל םיארנש םיקחשמה םה

 ךא להקהמ קלח לצא שוקיב ךכל שיש ןיבמ ינא .תרתוימ איה םג יתעדל

 .םיארוקהמ קלח לע קיעת אלש ךרדב ותיא דדומתהל ועדתש הווקמ

 ביבא-לת ,ןמזייא ךורב

 2 לועיי תעצה

 .בר םולש תכרעמל

 ,שדחה ןיזגמה לש ןושארה ןויליגהמ דאמ יתינהנ

 לש ןוויגה| יובירה תא דחוימב יתבהאו

 :תורעה המכ יל שי לבא .םיאשונה

 ,תואוושה ,הרמוח לע תובתכ דוע תורסח .1

 .'וכו ,םיעוציב

 תוכורא לבא ,תוניוצמ םיקחשמה לע תובתכה .2

 .ידמ תוברו ידמ

 ,םייטיסע םיפיט רתוי תצקל רשקב המ .3

 !המודכו ,תוישפוח תונכות

 .רוטילקתב תולולכה תונכותל רואית רסח .4

 טמרופב .דאמ ןיזגמה תא יתבהא ,רומאכ ,הזמ ץוח

 םיבשחמה תונותיע ףר תא הלעמ אוה םייקה

 ילשל םימוד םיקבדיפ ולבקתש הווקמ ינאו ,(ראב

 .םישקבתמה תופסותהו םייונישה תא וכרעתו

 יעור ,הדות

 םייונישל תונווגמ תועצהו תוצע וללכש םיארוק לש תוינפ תורשע ונלביק

 ידכ ונתלוכי בטימכ השענו ,שאר דבוכב ןהילא םיסחייתמ ונחנא .םירופישו

 םג לבקל (...תאז לכב בושח הז לבא ,חמשנ שממ אל ,בוט) חמשנ .רפשל

 הפיא ונתוא דמלתש תרוקיב םע םיאימחמו םידהוא תוחפ תצק םיבתכמ

 .תוחפ ונחלצה

 םשב תועט

 םתמסרפ (רטסרפ השמ לש ותניפ ,40 דומע) ןיזגממ6[ לש ןורחאה ןויליגב

 הדיחיה תועטה !הבר הדות :לכ םדוק .ונלש רצומ לע דאמ תיבויח הבתכ

 חותיפב םיליבומהמ) ריפש םייח ,ונלש ישארה חתפמה לש ומשב התייה

 םיחילצמ םיקחשמ הברהו יקאטה קחשמ איצממ ,םלועב םיקחשמה

 ."ריפש" םוקמב "רירש"' ומש תא םתבתכ .(םירחא

 ףיפש ףסא ,בר דובכב

 1111 116. יקסע חותיפ ל"כנמס

 2000|8 רבוטקוא
| 



 תועד ש

 חותפ דוקו םיבשחמ ירפס לע יליירוא םיט 6

 השדחה הלכלכה לש םילוונמה ןוסרמוס לופ 0

 !ףוסה תמאב הז םאה עדילא הדוהי 2

 ןווקמה רקסה ןדיעב היטרקומד ילילג יקוש 4

 תושדח -

 טנרטניאבו ,הנכותב ,הרמוחב שדח המ 6

 ילארשיה טנרטניאב שדח םישדח םירתא 2

 הרצקב קטייהו םיבשחמ תושדח םיבבש 6

 יאנפ ₪9

 דועו ,קפא ,וווה ,>6 יקחשמ םיקחשמ 3

 טנרטניאב םיבינגמ יכה םירבדה תשרב בינגמ 2

 רחאה גוסהמ תושדח ירתא השמ.טודה 6

 םירודמ 5
 תויפותישו תוישפוח תונכות 50076ש/סז6 זרא 8

 דועו \צומטטיאצ ,טנרטניא ,הקיפרגב םיפיט 2

 סקוניל(0)

0 

 2000 רבוטקוא ,2 ןויליג / ןיזגמח%
 א6+ ((3ָףוחַפ / 0. 2 001008 0

 רבדל יל אב יכ םתסָ)
 ,םיטא'צ לע רבדמ ןיזגמח6( לש םיבשחמה אנוש

 תועד יגוהו םיפוסוליפ ,טופטפה תונמוא לע

 תוחיש לעו ,הרשע-שמח ינב םידלי ,םיעודי

 ,תורתוימ תוימואלניב

 הלימ וליפא רמוא אלו

 .םיליצח לע תחא

 דלומ רינ

 די-ףכ יבשחמב

 הלעפהה תכרעמ

 = לש תיגולותימה

 \--=-2  תשרה יתרשו םיקירפה

 | ,םעה לא תדרוי

 - סיכב ול תבשייתמו

 יססובמ די-ףכ יבשחמ אוה אבה לודגה רבדה

 הול סחייתהל יאדכ עודמו אב הז הפיאמ .סקוניל

 .תוניצרב

 ילאומש רפוע

 דחוימ טקיורפ ,שופיח יעונמ (?)
 אל םהו ,םינש רבכ םהב םישמתשמ ונלוכ

 ןיידע תאז לכבו ,עגרל חתפתהל םיקיספמ

 .אצמתהלו שמתשהל ,אצמיהלו אוצמל השק

 תודוס תא ךינפב ףושחת השדח תובתכ תרדס

 ךיא ,םידבוע םה ךיא - שופיחה יעונמ

 םיבוטה םה שופיח יעונמ וליא ,םהב שמתשהל

 :םעפה .רתויב

 53 דומע רינ-רב תימע ,םישפחמ ךיאו ,דבוע הז ךיא

 57 דומע רמרש ורא ,ךתוא ואצמיש תושעל ךיא

 פא-טראטסל ףסכ גישהל(1)
 ,םיטסיפא-טראטסו םיפא-טראטס םיריכמ ונלוכ

 תושעל םיצור םלוכ .תוחפ קוחרמ ,רתוי בורקמ

 גישהל ךיא :םעפה .ךיא םיעדוי ונחנאו ,הז תא

 םיכרדה לכב ,ךירצ התאש ןומימה לכ תא

 .לודג ףסכ תושעלו ןמזב תאצל ,תוירשפאה

 .ונתוא םתפצה ובש םיבתכמה לגמו ,תושדחהמ ,םיגחהמ ןיידע םיששואתמ ונחנא

 יריסא ונחנא .םוחב וילע םתבגהו הבהאב ןיזגמח61 לש ןושארה ןויליגה תא םתלביק

 ,םכתעד המ ונל ורפס - םיבר דוע לבקל חמשנו ,םתחלשש םיבתכמה לכ לע הדות

 .רשפא םא הרצקב קר ,לכה לע

 דוע שי םעפ ידמ לבא שדח אל רבכ הז .םיטפשמה דרשמו טפוסורקימ .2 רפסמ ןויליג

 קנעה דגנ וזה תרמגנ-יתלבה הכרעמלו ךוראה טפשמל תורושקש םייתש וא תרתוכ

 תכפושש ,טעמ הנוש טבמ תדוקנמ אשונב תקסוע ןויליגה לש רעשה תבתכ .דנומדרמ

 ,חותפה דוקה לש םדיקפת אוה ,בגא ,םהמ דחא .םיילאוטקא םיאשונ המכ דוע לע רוא

 דאמה םושייה לע אורקל רשפא ןויליגב תמסרפתמש תרחא הבתכבש ,סקוניל לשו

 .די-ףכ יבשחמב הלש יביטיאוטניא אל

 יכה םירבדה לע רפסנ ,םיפיט המכ ןתינ ,תוישפוח תונכות לע םג תצק םעפה רבדנ

 לש שופיחה יעונמ לע ונלש דחוימה טקיורפב ןושארה קרפב חתפנו תשרב םיבינגִמ

 ועיגהש םירתוכ קר אל םעפה גיצמש ,םיקחשמה רודמ לע גלדל אל אנ .טנרטניא

 ונחנאש ונל המדנ ,וישכעל ןוכנ .םלועב התע הז ואציש ולאכ םג אלא ,הצרא הנורחאל

 םיצור םתא םהב םירבד דוע ונל ועיצת םא חמשנו ,הז תא םישועש ץראב םינושארה

 .םינושארה היהנש
 ילילג יקוש

 תיתיב ואדיו תכירע (?)
 וא ,דאמ יעוצקמ שמתשמ תויהל ךירצ אל רבכ

 םיטרס ךמצעב ךורעלו םלצל ידכ ,דאמ רישע

 הפיאמ ךל ריבסנ ונחנא .בשחמה תועצמאב

 םיפוצהמ עונמל ךיאו ,הזל םישגינ ךיא ,ליחתהל

 .הלהבב חורבל

 רמש ירוצ

 2 טפוסורקימ ירחא םייחה 0
 לע עיפשי הז קוידב דציכו ,קלוחת איה םאה ,לופונומ איה טפוסורקימ םאה

 ןיזגמ 0%

 עדילא הדוהי :ישאר ךרוע

 ילילג יקוש :ךרוע

 לאלצב רחש :םיקחשמ רודמ ךרוע

 ,קינרוה חנ ,זוג יאני ,לאלצב רחש ,עדילא בדנ :ופתתשה

 לאירוא ,רטסרפ השמו ירוא ,דקוג יבדנ ,דלומ רינ ,ייחוכ יתמ

 רמרש זרא ,רמש ירוצ ,חלש קילומש ,רטכש

 ערילא רמת וידוטס :יפרג בוציע

 עדילא רמת :רוטקרייד טרא

 ריפצ לזי'ג ,רלדנג תלייא :תובצעמ

 לק סופד :הספדהו תוחול

 הבודרוק :ףוטיעו הכירכ

 מ"עב רואל האצוה עדילא :ל"ומה

 ערילא הדוהי :ל"כנמ

 יפסוי (יפס) קחצי :קוויש ל"כנמס

 רואיל יזח :םיפסכ ל"כנמס

 ילילג יקוש :םינכת ל"כנמס

 יאבג ןילא :תכרעמ תזכר

 ןהכ תירש ,ןהכ לכימ :םייונמ תוריש

 ןורש לבוי ,ןטק הרש :םייונמ תקלחמ

 03-6965552 :ןופלט

 03-6956919 :סקפ

 61181 ביבא-לת 18214 .ד.ת ,157 ןולא לאגי :תבותכ

 6180 6 0סחוח90/8.00.\| :ינורטקלא ראוד

 03-6965552 / 109 :םוסרפ

 03-6965552 / 102 ,1-700-50-40-60 :םישדח םייונמ

 03-6965552 / 112 :םייונמ שודיח

 03-6965582 / 114 :םיינוגרא םייונמ

 03-6965552 / 101 :םייונמ תוריש

 ןעממל איה רכז ןושלב היינפה .דחאכ םירבגו םישנ רובע בתכנ ןיזגמחפ(

 ..תירבעה הביתכב לבוקמכ ,דבלב חוסינה תוחונ

 םינושה םיירחסמה תומשה .תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 .תוסחוימה תורבחה תולעבב םיירחסמ םינומיס םה םירמאמב םיעיפומה

 9 2000 תורומש תויוכזה לכ

 םוץ808 קטס!ו8תוחפ 6.

 157 וו הוסח 51. 0.80% 18214ד8 ה, 61181 5

89 :8 972-3-6965552+ :16 

 2000 הוו זו

 181608| 50108100 [זסחו 5ח8ז1 85 וב

 15 זה 6סעזפה קזסכ זץ 01 2 הופ 16018 חס.

 הוו |  הילע וזמ תרחא תואיצמ תופשוח תועיתפמ תודבוע המכ :השדחה הלכלכה דיתע

 .םישדחה םילופונומה :ריכהל אנ .ונל ורפיס

 ןארטאס קיד '-
 ו

 סחוס 2 |
 הטניווק לופ היינק תוצלמהו הרמוחה ירצומ ןוריחמ 4

. 



 - חותפ דוק

 םושיר .ןכ

 לש יביססבוא

 .אל - םיטנטפ

 תצק עמשנ הז

 יטסילמיניומ

 שי לבא ,וטומכ

 טעמ אל הזב

 2000 רבוטקוא

 .םיכסמה םג וישכעו ..

6 
 םינטחה
 םירבחנה

 רחויב

 חוכ אוה עדי
 חותפ דוקו םיבשחמ ירפס

 דובעלו הלועפ ףתשל םיכירצ םידדצ רפסמש ןובשחב סיחקול ,0'אַטוווע תאצוה ירוחאמ דמועש שיאה אוה ילייריוא םיט

 ןיבל םירצויה ןיב רוביח רוציל ידכ םימייק םיל"ומה ...דחי ונארק (.ג.ש ,םימגרותמ וא םיירוקמ) הלש בשחמה ירפס תאש

 םיל"ומה ןיב רבחל ידכ םימייק םירפסה ירחוס .םירפסה ירחוס | דחא אוה .רואל איצוממ רתוי הברה אוה ילייריוא לבא .ונלוכ

 -לע-דחא לש קסע לעכ הז לע םילכתסמ סא .םירפסה ינוק ןיבל םיכמותהמו ,טנרטניאה תייליהק לש םיטלובה םירבודה

 ."ללכ קסע ךל ןיא םצעב - דחא הבוטה ךרדהש ןמזמ ונבה" .חותפה דוקה תסיפתב סיבהלנה

 לש הפיחד תועצמאב איה ונלש םירצומה תא קוושל רתויב

 םג ילייר'וא .רמוא אוה ,"םירפסה םיקסוע ןהב תויגולונכטה

 :ריבסמו ,תצקמב החכש סקונילה תחדקש ךכמ הצורמ

 לודג רתוי הברה רבד אוה ןויערכ חותפה דוקהיי

 % תונכתה תפש לע ובשיח .סקונילמ בושחו

 לכב הב םישמתשמ - לשמל 6:] החותפה

 םינרציל דעו טירטסלוומ ,םוקמ

 דוקה ...תשרה תויתשת לש םילעפתמהו

 חותיפה סיסבב םצעב דמוע חותפה

 ."תויגולונכט לש הנווכההו

 תויגולונכטל | סחיימ | ילייר'וא

 וחתופש ולאכ - סקוניל ומכ ,"תויממע"

 .הבר תובישח - תוירחסמ תורטמל אלש

 תויתריציל רוטוילטק ןהב האור אוה

 לע םיטנטפ םושיר יבגל ותעד .תונשדחו

 תיבויח איה ,ינורטקלא רחסמ תוטיש

 ינא" .הנידע ןושלב טוקנל םא תוחפ הברה

 םיטנטפ םושיר לש השיגה לכ תא האור

 לש הצירפ ומכ ךרעב הקיּומ העפותכ ,הלאכ

 םיקסועש ןידה-יכרוע .םיבשחמל םירקאה

 אל םלועמש םירוזאל חוכב םיצרופ סוחתב

 ."הרקמב אלו ,היצלוגר םהב התייה

 ע !(080089) םיינורטקלא םירפס לע ותעד המו

 ,הזה ןיינעב דאמ םיריהז םיל"ומהש ריבסמ ילייר'וא

 קלח" .לשב ונניא ןיידע קושה םתעדל יכ

 ,ולשכיי םוחתב תועצומה תוכרעמהמ

 סניא ןהלש םינרציה יכ

 חוטועה ךסמה
 .םלועב רתויב

 7700 ל7ש
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 .חוטשו .יתיפא .רורב .דח .לארשיב גנוסמס יכסמ תא םג גישהל ןתינ וישכעמ

 םימגד ןווגפ ךתריחבל םיאיבמ ונא .ירשפא ראות לכ טעמכב וכז גנוסמס יכסמ

 םיחוטש םיכסמ :5ץחס\(45ו8ז תרדסמ 21"- 15" לש םילדגב ,ידוחיי הנבמ ילעב

 תרה . ךל םיא תמה גנוסמסה ךסמ תא םויה דוע ןמזה .0.20 (₪) דע

 תורישו הצפה ,קוויש ,אוב'י

 הצפה ןויח
 6 סא סוד הופטדרסא

 5% דקו 65 65% 60 ל 45% ככ  לצא גישהל .ם"עב הצפה ןויח-םיידעלב םיניצנ
 לש קווישה תותשרבו םישרופה םיקוושפה
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 .רדהנ רבד איה האנש

 ,עוציבל ךכ-לכ הלק
 תרזוע איה .תררחשמ

 איה ,דקמתהל ונל

 ונתוא תאלמונ

 העינמ איה .היגרנאב

 יראל ומכ םישנא

 ץמאתהל ןוסילא

 םיששדחה םילבנה
 אונשל תכהוא הקירטאש םישנאה

 ללכ-ךרדב הז "םלוכ תא בהוא" והשימ םאש ךל רמאי דחא לכ

 הז .והשמ ןשיע קוידב אוהש וא םישישה תונשב עוקת אוהש ללגב

 ,האנשל דגנתהל ונלש תיליוואה בוטה-תיישע תוברתל עירפמ אל

 םירסח אל ירה .םיזילע םיריש רישלו םיידי בלשל ונתאמ שורדלו

 יקקפ תא ,רותב ךתוא ףקועש ןפצוחה תא - אונשל רשפאש םישנא

 ,בוחר תונוירב ,םיטסירורט ,תוסיטב םיפופצה תואסכה ,העונתה

 ישנא ,םידליב סינוגמ םישעמ םישועש םישנא ,עצב יפדור ןיד-יכרוע

 ךייתשמש והשימ אנוש ךניאש סדוק אדוול קר יאדכ ...גניטקרמלט

 -ודה תא הכפה ונלש תיתבשחמה הרוזנצה .ןגומ דמעמ והשויאל

 תוכיו להנל לוכי ךניאש דע ,ךכ-לכ ילירטסל ימואלה חיש

 ,ןעזג התאש והשלכ בלשב םשאותש ילבמ יטנגילטניא

 .רוביצה םולש תא ןכסמו הילפאב לגוד ,טסיסקס

 ,חילצמה םיקסעה שיא אוה שדחה רוביצה ביוא

 ףודרל לקש ךכ ,רוע-ןבל רבג אוה ללכ-ךרדב .טסילטיפקה

 - םיטרסב ותוא וניאר סינש ךשמב .וב חלתשהלו ותוא

 תא חלגמ ,רקובב םק ,קנעה תרבח לש בושחה לייכנמה

 ותאצב בלכב טעוב ,גנועה ינשודמו םידרדרווה וינפ

 םידבוע תצובק די ףניהב רטפמ אוה ךכ-רחא .תיבהמ

 תחורא ינפל תצק סינטק םירחתמ המכ לסחמ ,םיתעובמ

 ולגעיש ידכ תוארוה המכ ול םיפופכה לע חבונ ,םירהצה .רתוי תצק תורחתהלו

 קינסרא ךפוש ,שומשל חוטב תוחפ רצומה תא ושעיו תוניפ לכ םא קפס אלל איה

 תואצמהה

 2000 רבמטפס | 0
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 .םשג רעי הזיא לש הפירשב חנקמו ,רהנה ימימל

 בלה רסח ןוקייטה לש יוושכעה לדומה

 טושפ הדובע תומוקמ להנמש ,ילבולג ןלצנ רבכ אוה

 תוצראב םיניחצמו םילפא םילעפמ .םיירשפא יתלב

 תואלשלשב םידלי םירשוק םהב ,ישילשה םלועה

 תולעמ ךרפב םתוא דיבעמ אוה .םינכוסמ םישבכמל

 םהל םלשמ ,םיבכוכה תאצ דעו רחשה

 .הביבסה תא םהּומו תוטורפ

 ידיצל .היזלאמב יתרקיב)

 םינומה האור התא םיכרדה

 וא ,הפשאב םיצבור ,שפנ יבולע

 ךותמ ךודכדב ךב םיטיבמ

 .םיפנוטמו םיבולע | םינוחפ

 םהב | םייולאמה | םילעפמה

 םייקנ ויה אקווד יתרקיב

 תקפסמ הלהנהה |.םיחוורמו

 הדימבו ,דוגיבו ןוזמ םידבועל

 ךוניחל תגאוד וליפא תמיוסמ

 םג יתיארו .תואירב יתורישלו

 ,םיקחדנו םיפפוטצמש סדא ינומה

 .ןיניז ועוב
 טנרטניא םוחת 'להנמ

 יתיארש המש ןכתיי ,ןכ .הקוסעתה ידרשמ דיל ,סומינב טעמכ

 ןויסינה לבא ,םיאנותיעה רובע הדיפקב םירחבנש םירתא סה

 אוה תולשחנ תוצרא לע םיינקירמאה םיטרדנטסה תא ךילשהל

 .(יניצר אל טושפ

 תבהוא הקירמאש םיסופיטה ראוטרפרב לכנ לש שדח ןז שי םויכ

 ,חוחז טבמ לעב ,תימצע ןוצר תועיבש עפושה ,לוונמה יפאיה .אונשל

 ףרושו ₪אזו\-ב גהונ ,תויצפוא ירחא ףדור תאז םעו חרוקכ רישע

 םירוביגה םצעב םה הלאה הירבחה ,תואיצמב לבא .ףסכ ןומה

 ויה יכ וחיוורה םהש תושעל המ .ונלש תוברתה לש םייתימאה

 םהש תודוהל סיבייח ונחנא זאל ונחנאו ןוכנה ןמזב ןוכנה םוקמב

 םינשמ םה .הובג ךוליהל התוא וסינכהו ונלש הלכלכה תא וצירמה

 הליבומכ הקירמא לע םירמושו ,דיתעב היחנו דובענ הב ךרדה תא

 .וב תויהל יאדכש םוקמכו תילכלכ

 םשב סינוהמת תרובח .טנרטניא ,הלודגה תעשופה םג הנשיו

 םידומע לע תועדומ הנורחאל תמסרפמ ,ך טווח סוחו ויט]טשו

 איה בושחמה תכיפהמש ןהב תנעוטו ,אשש וטו ךווטטא-ב םימלש

 םיבשחמה יכ !עודמ .היטרקומדל הנכסו עשרה תומלגתה

 ינפמ .םהידבוע תקופת תא רתוי בוט דודמל םידיבעמל םירשפאמ

 ."םיכז םימ לש תורידא תויומכב םישמתשמ" םיבבשה ינרציש

 םימלשמ םניא םיגולטק תועצמאב םירכומש םיקסעהש םושמ

 ,םתעדל ,האצותה .ב"הראב תורחא תונידמל תונמזה לע היינק-סמ

 ידבוע לש םפסכ תא םילזוג םינדמחה טנרטניאה ירחוסש איה

 אקט תרבח לע םירטקמ וליפא סה .ירוביצה רזגמה

 ןייפמקב ידנגו ןייטשנייא לש םהיתויומד תא הלצינש

 ,ושמתשה אל ללכ םהש תורמל ,הלש םוסרפ

 ולאה היגולונכטה יאנושל ,בגאו .תמאב ונ :םיבשחמב

 סםימסרפמ םהש <-וחו תבותכו טנרטניאב רתא שי

 .ךחוגמ טושפ .תועדומה תיתחתב

 5/5%6ח35 ןויסב ונאוע םיברה

 .הריהמ טנרטניא תושיגנ תוערדנ םינוב

 .תיטוצקמו תפטוש הקוזחתו יארחא לופיט

 לש םיתרועה תווחב םתוא םינסחאמ ונא ןכב

 הווחב םינסחואמש ונכוע םירתאה .קרב

 .רחא םוקמ לכבמ רתוי םירטונסו םיחטבוזאמ

 קרב בש בחרה םפה יבג בע םירועוקסו רושק הזה רופיסה לכמ לודג קלח

 תיבארועיה טנרטניאה תרידועב סע תיסאלק תודמעמ תמחלמל

 י"תימבועהו תא לסחל ךירצ" חסונב הקירוטר

 הקיזמ איה םעפה לבא ."םירישעה

 - היגולונכטה תצמשה .תפסונ הרוצב

 המידק התוא םיפחודש םישנאהו

 ןכסמש לער איה - הנממ םיחיוורמו

 תושעל ץמאתהל ונילע .המדיקה תא

 תא דדועלו םילגלגה תא ןמשל - ךפהל

 רותפל ידכ היגולונכטב שומישה

 שישכ הזל ןמז שי ימל לבא .תויעב

 סיגהונש םילוונמ הברה ךכ-לכ

 .טרופס תוינוכמב

 :תונוותפה בכב הליבוס קרב .םיקסעל טנרטניאב רבודמשכ
 עדיח תחטבה 6 \לסוא ₪ !5סוא 6 טנרטניאל ריהמ רושיק ₪ 6:0-|ס60וזסח 69 080 סו

 'זגמ ₪ +

4 
 נו

 םירתא חוריאב רתוי םדקתמ ןורתפ ךנ ןתונ הרב לש םיקטע' טנרטויא
 ךלש קפעל םג ןוכנה ןורתפה תא םיאתהב חמשנ

 |ן-009- 7

 \ .הניבומ תרוועקת תרבח תורחוב תוניבומ תורבח
 שא ..ל0ז8א.ה6].

 םטחס 566 %- רימז סושנרטש יתפרצ
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  םהל ובישקת לא
 תחא תממעשמ תמאו םיירלופופ םירקש השולש

 "השדחה הלכלכייב רתויב םימטמוטמה םיגשומה דחא תא

 "קושה תנובת" .הנשיה הלכלכהמ םיטעמתמה הידיסח ואיבה

 תוסרוב ,ירק ,"קושייה יכ ,חינמש ,רזומה ןויערל םיארוק

 דחא ףאב ןיאש תילכלכ הנובת םלגמ ,ךרע תוריינב םיעיקשמה

 םינוקה ינויליממ דחא ףאל ,רמולכ .הכשחב םירמהמה וינקחשמ

 הו לכ ןיאל רורב גשומ ןיא ,םיצעויהו םיכוותמה ,םירכומהו

 ןיא .ןוכנה ןוויכה תא שחנל םיחילצמ םה דחיב לבא ,ךלוה

 תוהול ןתינ ךא ,תאזה הרזומה הנומאל יטרואית סיסב הברה

 סישנאל םימרוגש ,םייגולויצוס-וכיספ סיביכרמ השולש

 :קושה תמכוחב ןימאהל םייטנגילטניא

 אל שדקומ הזה רוטה

 ,םירמהמלו םיעיקשמל

 םחומש םיריעצל אלא

 םיירוקמ תונויער ססות

 יוושכעה ןואכדהו

 םהל םרוג תוסרובב

 ךיושמהל םאה ,ססהל

 רוזחל וא קט-יהב

 םיישפוחה תועוצקמל

 םייסאלקה

 הקיתע היגולוטואט וז .החלצהכ חילצמ רבד ןיא .1

 .יביטקפסורטר חותינל - תקייודמ ןחוב ןבא תשמשמש

 םישוחינמ העורפ הרוצב ורשעתהש סישנא שיו רחאמ

 ,תוינמה קושב ,םירקמ הברהב םייביטלוקפס ,םינוכנ

 הנובת יהשוזיא ידי-לע םיכרדומ סהישעמש ןמיס

 אוהש אצמנ דוחל דחא לכ ןחבנ םא סנמוא .הנוילע

 ,הדבועה תא לבקל ונל השק לבא ,דחוימב םכח אל

 ךרוצה סצעמ רשעתהל םילגוסמ לזמ םע םישפיט םגש

 םישפיט לש רתוי לודגה רפסמה תא ןזאל יטסיטטסה

 - קלח לכ ךכב ןיא הנובתל .ןבומכ ,הנוש איה תמאה .לומ ירסח

 קושה תא ביתכהל םילגוסמ םילודגהש ,הטושפה הדבועל קר

 .םינטקה לע םייוצר אל םיכלהמ תופכלו

 .רתוי דוע םטמוטמ לשממהש סושמ ןובנ אוה קושה .2

 תודבוע לע תכמתסמ איהש סושמ רתוי הקזח הנעט וז

 התסינ יהשלכ הלשממש םעפ לכב .תוירוטסיה

 קזנ רתוי המרג איה ,ישפוחה רחסמב ברעתהל

 הלשממהש חיכומ קר הזה ןועיטה .תלעותמ

 .םכח קושהש אלו תמטמוטמ

 הלכלכל םיאתמש ''שדחה עדמה'' אוה "סואכ' .3

 יפייב וכזש םייעדמ-םייטמתמ םיגשומ טעמ שי .השדחה

 והובו-והות ,סואכמ רתוי תתוועמ היצטרפרטניאל ''םעה

 סויניוורדייב תוליבקמ ךכל אוצמל רשפא .תיכנת תירבעב

 תיטנווקה תואדווה-יא יגשומב ינצלפ שומישבו 'ייתרבח

 ףנעש הנושארה םעפה וז לבא .תויפוקסורקמ תוכרעמב

 םיפירחה םירקבמה ודיגי ,תואצות לוטנ) לשב אל יטמתמ

 .יתימא ףסכב םיקחשמל ףונמ שמשמ (רתוי

 2000 רבוטקוא

 יתלבה תולקה לע תואתשהל לוכי התא דצהמ לכתסמכ

 םיחיוורמב אנקלו םידיספמל גועלל ,הסרובה יקחשמ לש תלבסנ

 הלכלכה דיתע לע תוישממ תואובנ ךכמ קיסהל הסנת לא קר -

 םיקחשמש סישנאה .תושדח תויגולונכט לש תומישיה לעו

 םהלש תיביטקלוקה הנובתהו רבד ךכב םיניבמ אל הסרובב

 .תעצוממה הנובתהמ רתוי ההובג הניא

 םיריעצל אלא ,םירמהמלו םיעיקשמל אל שדקומ הזה רוטה

 תוסרובב יוושכעה ןואכדהו םיירוקמ תונויער ססות סחומש

 תועוצקמל רוזחל וא קט-יהב ךישמהל סאה ,ססהל סהל סרוג

 ,םהב ךיראהל סוקמה ןאכ אלש תוביסמ .םייסאלקה םיישפוחה

 -ויצוס ,תמייוסמ תותיחנב םיאצמנ היגולונכט םיבשוחש םישנא

 ךיא הלאשב קר זכרתהל םילגוסמש םישנאל סחיב ,תימונוקא

 ךות םידבאמ םיריעצה םימזיה וז הביסמ .ףסכ רתוי תושעל

 תבוטל םייקסעה םימזימב הטילשה תא תיסחי רצק ןמז

 יסחי לוהינב םיחמומו םיפסכ ישנא ,"םייעוצקמ םילהנמ"

 הלכלכה לש חוכה תונחת םגש ,אוה אצויה לעופה .םיעיקשמ

 תא םיניבמ דימת אלש סישנא ידי לע תולהונמ השדחה

 .בוצע הזו .תססבתמ איה הילע היגולונכטה

 םיבשחמב הלכו הפועתהו למשחה ךרד ,רוטיקה עונמב לחה

 לודגה החלצהה רופיס איה תיגולונכטה הקתפרהה ,הנכותבו

 בלושמ רופיס ה .ינשה סוינלימה לש ןורחאה עברב רתויב

 ונמלוע תנומת תא ונישש ,םייעדמ םיכפהמב דחא דצמ

 תילבולג תילכלכ תכרעמ תיינבב ינשה ודצמו ,הצקל הצקמ

 .ישונאה ןימה לכ תבוטל היגולונכטה תא םשייל תלגוסמש

 םירמוא המ בושח אלו רמגנ אל הזה רופיסה

 .סינינגטציאהו םיאיבנה ,םינשרפה ,םיטסילנאה

 התא םא .וילע ךל ,בוט ןויער ךל שי םא

 דומלל ךל ,שדחה סלועהמ קלח תויהל הצור

 הלכלכ" .ותוא םירשפאמה תועוצקמה תא

 היגולונכטל לבא ,העטמ גשומ ילוא איה 'השדח

 ,הקינורטקלאב ,הקיסיפב .תיתימא תיתשת שי

 יאשונ תורשע דועבו עדימה תרותב ,הקיטנגב

 דחא ףא סוי לש ופוסב .םיקתרמ חותיפו רקחמ

 הלא לבא ,הסרובב ןוכנ רמיה ימ רוכוי אל

 היה יל" קופיסב דיגהל ולכוי םלועה תא ובציעש

 ".השדחה תיגולונכטה הכיפהמב קלח

 'זגמ ח +

 תאזכש תרחבנ
 בי תרצותמ
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 החנהב ,םעה ןוצר

 אוה ,הזכ רבד שיש

 םיאקיטילופהש והשמ

 ןובשחב איבהל ולכי

 התייה אלש ןמז לכ קר

 איה וישכע .טנרטניא

 היטרקומדה תא תכפוה

 תירשפא הרישיה

 תא הלעמו ,דימתומ

 - תיתימאה הלאשה

 המ תונאב הז םאה

 םיצור ונחנאש

 2000 רבוטקוא

 . היטרקומדל םאיווקר
 ןווקמה רקסה ןדיעב להקה תעד

 יטלקמל םירבוחמ םלוכש םייתעש רבכ .0 ,רבוטקואב 2

 רקסב יתלקתנ !הלאווב .טנרטניאל .וידרה ירישכמל ,היזיוולטה

 הבוגתה המ ,הללאמרב 'ץנילה תובקעב" איה וב הלאשהש

 .יתעבצה ."!לארשי דצמ הנוכנה

 בורק ךותמ 90%-מ רתוי .דאמ תועיתפמ ויה רקסה תואצות

 61% .םיאניתשלפה םע יאבצ תומיע דעב ועיבצה ,שיא 2000-ל

 היזיוולטב יתיפצשכ .םיעצמאה לכב ,תללוכ המחלמ דעב ויה

 ךלה תא ףקיש הזה רקסה סאה ןיבהל יתיסינ ברע ותואב

 ישנאש איה יתלביקש השוחתה לבא ,עובקל היה השק .תוחורה

 םיריהז - לאמשמו ןימימ - םיאקיטילופהו תרושקתה

 הבוגתה ןיב לדבה שי ,ינויגה הז ,בוט .רתוי תצק

 חרזאה ומצעל תושרהל לוכיש ,תמעוזה ,תינטנופסה

 ועיפשי םירמוא םהש םירבדהש םישנא ןיבל ,ןטקה

 יעוצקמה דיתעה לע - הלילחו סח וא ,הנידמה דיתע לע

 תרושקתה המכ דע ימצע תא יתלאש ,תאז לכבו .םהלש

 ןוצר" תא הלאכ םימיב ףקשל החילצמ תינורטקלאה

 .סוטרק-סומדה .י'סעה

 היהיש יתיפיצ םא לבא .קפסב לטומ הזכ רקסש ןבומ

 אל ,תעדל שי ,טנרטניאב .הזה ןוויכב היה אל הז ,הטומ

 סרפ וליפא - 2000 תוריחב תא תולקב חצינ קרב קר

 הארנכ ףקשמ הא .לודג בורב 1996 תוריחב תא חצינ

 תמואמ הז לבא ,שיחכהל םיצור ונייה ונקלחש והשמ

 "עצוממ"ה ילארשיה שלוגה :שחנל היה רשפא אליממו רקס לכב

 .עצוממה ילארשיהמ רתוי תצק ,רישעו ,ינוליח ,יזנכשא ,רבג אוה

 ירקס לש תיטסיטטסה תונמיהמה רסוחל הדיחיה הביסה אל וז

 םירקס לש תואצות הנווכב םישבשמ םישלוג הברה .תשר

 םיעיגמ םיעיבצמה בור .תשלושמ וא הלופכ העבצהב

 םתוא ולדיש תומוד תועד ילעב םירבחש ירחא םירקסל

 אלה - גציימ םגדמב היה רבודמ וליפאו .תאז תושעל

 יושעש ,ינמז חור ךלה לכה-ךסב ףקשמ הוכ רקס

 .תועש לש חווטב תונתשהל

 המכב .האלה הרקי המ בושחנו ואוב לבא

 לש םיטולייפ םויה םיכרענ םלועב תומוקמ

 ךכ לע סירבדמו ,(ט-\/טווווש) תנווקמ העבצה

 ורבעי תויפלקה םינש המכ ךןותבש

 רותפל תוינכט תויעב המכ שי .טנרטניאל

 תוריחב תכרעמבש יאדוול בורקו ,םשל ךרדב

 ,תויפלקה יגוס ינש תא הארנ םייתש וא תחא

 יפלקל ךייש דיתעה - ףוקש ךילהתה לבא

 - חמצ הנימ לש םגדמהמ וחכשת ,הרקי הזשכ .תינורטקלאה

 ,העבצהה יזוחאל הרקי המ תעדל השק .תמא-ןמּוב היהי לכה

 םעפב :רורב דחא רבד לבא ,תוריחבה תלומעת הארת ךיאו

 .תמאב ילאוטקא ךופהי םעה ןוצר ,הנותא זאמ הנושארה

 ונלוכלו ,הרישיה היטרקומדהמ רפסה-תיבב ונמסקוה ונלוכ

 .\יווש ומכ תממעשמו תיטיא הנידמב קר תירשפא איהש וריבסה

 דחאכ ,םנמא ,הארנ םיילרוג םיאשונב םע לאשמ םסויק לש ןויערה

 אל םלועמ ,לארשיב ,ונחנאש אוה ןיינעה .היטרקומדה יאישמ

 ללכב םינעוט הנידמה עדמ ישנא .ןחבמב הזה ןויערה תא ונדמעה

 םישיגדמ םה .הלודג הנכס םה הרישי היטרקומדו םע ילאשמש

 ךופהה ןוויכב ךושמל םיסנמו ,לשממה תוליעי לש תובישחה תא

 .תיטילופ תוביצי גישהל ידכ גוצייה תוכיא לע רותיוו - אקווד

 גוצייב עוגפל ףידעש רמוא ןויגיהה .המיסחה זוחא תלדגה ,לשמל

 םיקקוחמה תיב הב הנידמב תויחל רשאמ ,תונטק תויסולכוא לש

 ריבעהלו היצילאוק םיקהל השק ואו ,תוגלפמ תורשעמ בכרומ

 .המחלמל תאצל אל םגו םולש תושעל רשפא יאו ,קוח

 תוחפל וא ,בושח יכה רבדה איה היטרקומדהש םימיכסמ םלוכ

 ןוטלשייכ הרדגוהש היטרקומד התוא וז לבא .וטועימב ערה

 דספהב המשאוהש היטרקומדה וז ."'תעדמ רעבנה ןומהב היגוגמדה

 איהש ומיכסה ,וטסיראו ןוטלפא ,סטרקוסש .הטראפסל הנותא לש

 תיגוצייה היטרקומדה .תיביטימירפ וליפא ,התוחנ לשממ תטיש

 םג איה .הרישי היטרקומדל יטקרפ ףילחת קר הניא ,וננמז תב

 קחצי דעו ןוירוג-ןבמ - םיבר .לשממה תוליעי תייעבל יקלח ןורתפ

 בוט המ עדוי וניא םעה"ש תרחא וא וז תונמדוהב ונעט - רימש

 ונחנאש המש ,סצעב ,איה וזה השיגה לש תועמשמה ."וליבשב

 .תרפושמ היטרקוטסירא סצעב ילוא אוה היטרקומדכ םיריכמ

 ןפואב רחוב "תעדמ רעבנה ןומהה" הבש לשממ תטיש

 תומכח תוטלחה לבקל ,ותעדל ,םילגוסמש ולאב יטרקומד

 םילגוסמ םה .רוביצה לש הערפהה וא הרזעה אלל

 ,הרוזנצ ליעפהל ,תיאשח היטמולפידב קוסעל

 ןיא וא שי םאה הלאשה לע חכוותהלו

 סחוימ בור שרדנ יתמו ,טדנמ םהל

 המ ,ןפוא לכב .תוחפ וא רתוי

 ןה םויה דע הז תא רשפאש

 טנרטניאו ,תוינכט תולבגמ

 הזה בצמה תא הנשמו תכלוה

 םינש דועב .הצקה לא הצקהמ

 הארנכ ליחתי םלועה ,רפסמ

 .שדחמ ןיינעה לכ לע בושחל

 םינותנה ןוסחיא קוש תא תפרוט בוש טייגיס

 םוחתב ןורחאה יגולונכטה חותיפה םע

 וישכע .םיששאוא - םיחישקה םיננוכה

 (15,000)1 הקאו דע בוביס תוריהמ םע
 .734 68 דע םיהדמ ןוסחיא חפנבו

 (תופיצרב הינשה םעפב) הגיצמ 0
 19/15 -םלועב רתויב ריהמה םיקסידה ןנוכ תא

 תורבחה י"ע ץמוא ששה ןנוכ

 ,אופס ד\ ,50א/: תולודגה
 ,(/ח1ע6ַז88ַ]| 5

 רתויב םיאתמכ וש תרבחו

 .ןהלש ואדיו-וידואה יצבק תא ןסחאל

 .הטי'צ ךל ץמאל לוכי התא םג וישכע
 ן \ ,טי'גיס לש תידוחייה הנגהה תטישב

 .חישקה קסידל תמלשומה הנגהה

 ה הצפהה תור בש תו

 מ
 םינעוצקמה לש הריחבה
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 המידק הצר גס
 ללגב רבעש שדוחב לטניאל המרגנש הכובמה ירחא

 -ה תסריגב ווו םויטנפה דבעמ לש ידמ םדקומה רורחשה

 םישדח םיריהמ םידבעמ ינש םע גווס תרזוח ,1.ו3/(\ל

 ץורמב הלבוהה תא תקזחמו

 לש סישדח םידבעמ ינש לבא ,תימשר םהילע הוירכה אל ןיידע הרבחה

 וחוטח :ב"הראב םינוש הרמוח יקפס לצא הריכמל רבכ םיעצומ האפ

 תימשר וזרכויש ,םידבעמה ינש .וטזסמ 800%1812-ו ן 7

 ןורתי 4א1-ל םיקינעמ ,םיבורקה םימיב

 תניחבמ םג לטניא לע ףסונ

 םיעוציבה תמר

 סגו ,תימלוגה

 /ריחמ ידדמב

 ועצוי םה .םיעוציב

 ב"הראב הריכמל

 -מ לחה לש םיריחמב

 .המאתהב 5110-ו 0

 ידעומ ביבס תוריהבה יא .דחוימב חמש שדוח הז היה אל לטניא רובע

 תוינג לע תבזכאמ העידיב התוול ,הלש םיאבה םידבעמה לש רורחשה

 לע הרהזא תעדוה .ענמת דבעמ חותיפל והשמ ירותסמהו יתרקויה טקיורפה

 הרבחה תיינמו ,םיעיקשמה תכובמ תא התביל הרבחה לש חוורה תויזחת

 תוטעמ אל תווקת הארנכ הלות לטניא .(הסרובב הכובמ תרגסמה האר) החנצ

 לבא ,בורקה שדוחב 4 םויטנפ תורכה ללוחתש תיתימדתה \רמה תקירוב

 יתועמשמ קוש חתנ סופתל חילצי אל שדחה דבעמהש םינעוט םיטסילנאה בור

 ,2002 ינפל

 ,םידיינ םיבשחמל םישדח םידבעמ ינש לש הגצהב שדוחה המחנתה לטנוא

 ידבעמל 500א1832-ו 10112 תואסריגב רבודמ .הכומנ קפסה תכירצ ילעב

 םתוא הגיצה לטניא .טאוו 2 לש חתמב תולעופש ,06!טוסמ-ו 111 םויטנפ

 הנעמכ רקיעב ,הארנה לככ ,הזוח ןאסב 1וטסקזסטשאפסז "סושמו-ה סנכב

 איהש רבכ העידוה איה .הטמסנרט לש 670806 דבעמ - רחא םויאל

 ,ולא םידבעמ לש תפסונ הרדס עיצהל תננכתמ

 0.13  תייגולונכטב : , רוצייל םתוא ריבעהלו
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 ,וזה הנשה .האבה הנשה תליחת ינפל תורקל ליחתי אל הז לכ לבא ,ןורקימ

 .לטניא לש הנשה רותב רכוית אל ,וישכע םיארנ םירבדהש יפכ

 סקונילב םג ,ךרדל אצוי .1
 לארשיב שדוחה וירכה ,האוטרוק פיליפ ןא'ז ,הפוריא טפוסורקימ אישנ

 השדחה ינורטקלאה רחסמה תמרופטלפ לע (םלועה יבחרב תוזרכהל ליבקמב)

 ("סתותוטזסס 5טזצטו 2000-ו 819% 56וצשז 2000 רחסמה יתרש .הרבחה לש

 ,טפוסורקימ לש .זוש| תייגטרטסא םושייב תונושארה תוינונסה יתש ןה ,גיצהש

 טקיורפב העיקשמ טפוסורקימ .טסוגוא תליחתב לטאיסב סטייג ליב זירכה הילע

 ןימו עדימ :ןויערה .הלש פייומה ביצקת ללכמ 80% םהש ,הנשב דראילימ 3-כ

 תומישמ תרבעה תועצמאב רקיעב ,ןקתה לכל ,ןמו לכב ,םוקמ לכל טנרטניא ךרד

 .םיתרשל הצקה ינקתהמ דוביעה

 היגטרטסאה םושייל ךרדב טפוסורקימ הטקנש םיניינעמה םידעצה דחא

 תביבסב .ו6( לש חותיפה תכאלמ תא טוש| תרבח לע ליטהל אוה ,השדחה

 הסרובב הכובמ

 לבא ,ורק םירבד הברה .תוניחב הברהמ רעוס שדוח לטניא לע רבע

 תיארנ ,ילוא רתויב הבוטה הרוצב אשונה תא תמכסמש הנותחתה הרושה

 לטניא תיינמ הדביא רבמטפס שדוח תליחתמ :הלש םייאסרובה םיעוציבב

 שמ .הכרעמ 40%-מ רתוי

 % )זה הדיריהמ דבכנ קלח

 יבגל חוור תורהואל רושק

 לבא ,ישילשה | ןועברה

 * הביסה הניא וזש הארנכ

 שדוחה תליחתב .הדיחיה

 % - תקספה לע הרבחה העידוה

 |4  ,(דוממחפ) ענמית לש חותיפה

 ₪ ₪ < < "| ןורכיז םע ללכומ דבעמ

 00-מ תוחפ ןריחמב בושחמ תומרופטלפל סיסב שמשל דעונש עמטומ

 אל וזה הרושבהש ךכ ,תויחדו תוריהב יא ומדק טקיורפה תקספהל .רלוד

 טניאש הנורחאה םעפב רכזיהל השק לבא ,תטלחומ העתפהב העיגה

 רחא רקיעב ,טושפ אל יתימדתה קזנה .הזכ לדוג רדסב טקיורפ הקיספה

 רחא ,רבעש שדוחב !.136112 רדתב 3 םויטנפה דבעמ לש הצפהה תריצע

 םויטנפ תזרכה ברע ,חוכשל אל ,הרוק הז לכ .תוינכט תויעב וב ולגתנש

 ובורקה םייתנשל לטניא לש קווישה תייגטרטסא לכ רשאכ ,אבה שדוחב

 .שדחמ הניחבב הארנכ תאצמנ

 ומסרפש חוורה תרהזא .תיתימא הכמ רבכ אוה הסרובב השענש המ לבא

 3-ב קר תוהובג ויהי ישילשה ןועברב היתוסנכהש ךכ לע תרבדמ הרבחה

 דיריל המרג איה .םדוקה ןועברב הסינכהש רלודה דראילימ 8.3-מ זוחא 5

 15 135 50 חץ

 ₪ דזוהוזזסה

 2 ןפי ,פסאצ דיגאת לש ירחסמה למסה םניה פוס ןכו !וטווופסהה ,=ם דזוחו(זסה ,50חַע

 תעבראל ךסמה זכרממ תואיצמ תששוחת תרצוי 5סאצ לש סחד-ה תייגולונכט תגוצת

 תרפרופש ,חוטש ךפמ לש כולישה .הקיתע הירוטסה םנה תופיקשו תוויע .ויתוניפ

 םע דחי תיגולונכט תונוילע ,מ"מ 0.22 הדוקנ לדוג ,תמדקתמה יס דחואוזחסא-ה

 .םלשומה ךסמה תא םירצוי רתויכ ההובגה המרכ תורישו תונימז

 הציפקל 50אצ םע דחי םדקתת ,םייוקיחב קפתטהלו לותח יניע לגסל םוקמכ זא

 .המידק האבה

 .תמאה תא תוועל םוקמב תואיצמה תא םישחו רשפתהל םיקיספמ

 צעועץ.50 ה ץ-0 .ססהה/10-זזוהוזזסה
0 :006550008 

 רעוע .30065856071.60.][



 ,שיא םישולשכ לש ףקיהב הניחבו חותיפ תווצ המישמל שידקת (יטוש| .סקוניל

 .רלוד ןוילימ 5 טפוסורקימ הב העיקשה ובש םכסה תרגסמב

 שדוחל 540 תרומת 2565
 180 ססובמ טנרטניא רוביח שדוחהמ לחה עיצמ טנווקא טנרטניאה קפס

 הובגה בצקה .דחוימב םייביטקרטא םיפירעתב ,256%00%-ל ךרע הווש בצקב

 בתנ ןיב ,הרובעתה תא חטבאמו סחודש הרבחה לש חותיפ תועצמאב גשומ

 ,בתנ ,הנקתה ללוכ) ףירעתה .הרבחה רתאב בתנה ןיבל חוקלה לצא ןקתומש

 הנתומ) םייטרפ תוחוקלל 540 וא ,םינוגראל שדוחל 5300 :(קזב תויולעו ,וק

 .(תוחפל םירייד השימח לש תורבחתהב

 ,תילארשיה טיימיטלומ לש (ןמאחו 11גאאַפּוחַפ) םיידיימה םירסמה תנכות

 תרבעהב רבכ תכמות הנכותה .160-ב םג הכימת הלש השדחה הסריגב הפיסוה

 \/ 4? יכמות םידיינ םינקתה סעו ,טנרטניא ךרד םיישיא םיבשחמ ןיב םירסמ

 הסריגב 686

 הפיסוה תמדוקה

 יתורישב הכימת

 ,או8א האח

 העיצמ איה וישכעו

 -ל םג האלמ תומיאת

 ישמתשמ ןוילימ 0

 .םלועה יבחרב 60

5 
 םיקסעה םלועל שולג

 טנרטניאב

 לכ תא סופתו

 תונתמהו םיעצכמה

 לש תשרכ
 שחה ₪] ₪₪ == אשה

:2 7-5 ₪ 

 שש ו.(0|0ה וז.(

 םיטסילנאה תויזחת ויה הליפנה ינפל םיימויב .הינמה ךרעב 22%-כ לש הדח

 רועישב תוסנכהב לודיג לע ורבידו ,רתוי תצק תוימיטפוא הרבחה יחוור יבגל

 לש ףרגה לע רוריבב תיארנ תויזחתה ןיב רעפה תועמשמ .ווחא 12-9 לש

 הסרקו ,ינפלש םויב תוניתמב התלעש ,(הנוילעה הנומתב) הינמה יעוציב

 .הרהזאה ירחא דיימ

 לבא) הפוריאב יופצהמ תושלח תוריכמ איה לטניא יפ-לע הדיריל הביסה

 תוסנכהב הדיריל .(םייפרגואיגה םירוזאה ראשב יוזחה לודיגה לע הרימש

 תויועמשמ שי ,26-ה ידבעמ קושב יופצהמ ןטק תוריכמ ףקיהמ האצותכ

 תוינמ בצמ .םיעיקשמה ולבקיש דנדיבידה לדוגל רבעמ ,תויטפמיס אל

 תוריהמב הנתשמ ,קיידסאנ תסרובב רקיעב יוטיב ייל אבה ,היגולונכטה

 .,00-ה קושב תוריכמה ףקיהב הדירו
 .המצע היגולונכטל םאתהב הבר

 קושל םירושקה היגולונכטה ירצומ בורל יופצה שוקיבב הדירי התועמשמ

 .תובר היגולונכט תוינמ לש ןכרעב הדירי היתובקעבו ,יתיבה

 הרושק תוריכמה ףקיהב הדיריל הביסהש םינעוט םיטסילנאה בור

 תוריכמב הדיריהש םינעוט םירחא .רלודה לומ ותושלחיהו ,ורויה ךרעל

 .תילבולג איה

 היהת תועמשמהש בשחש ימ

 הרחתמה תיינמ ךרעב היילע

 תיינמ .אוה םג הדבתה ,\\זמ

 דאמ המוד הגהנתה אגאפ

 היילע התוא - לטניא תיינמל

 .הדח הדירי התוא זאו ,הלק

 הפוקתב תשחרתמ וּוה הדיריה

 אישב תאצמנ 4%[ הבש

 ,הלש תיגולונכטהו תיתימדתה החלצהה

- 

 שר א צ 0 0 א 8 צא
 ב

 ,תוריכמב הדירי וליפא וא ,יומידב העיגפל הרושקש הדירי אל וז .םידבעמה

 חלש לאוטש .הרבחה תויחוורב הדיריל ,טושפ ,הרושק הארנכ איה

505[ 

 וק םידיינ ואצמת דוע הביא
 ?הלאכ םיריחמב

, 

 טאוטעוו | לש םידיינל תורכיה עצבמ

 :םיללוכ םיבשחמה לכ

 טאו טאו טאוס טאס | טוס בשחמה םש 1208 חישק קסיד+

 00 850 | 840140 | 30014 | 8 םויטיל תללוס +

 . , ה דפו 56% םדומ +
 600 וח>* = 600 הק" | 7502 = 750 2 = מע 10/00 ה

 15" צ 141" 141" 13"

 האישנ קית

 נוכ סצ8 4 8 4 4 הלה
 ספ-הסוו סטפ

265 
 ח"ש 0

55 
 ח"ש 0

55 
 ח"ש 0

55 
 ח"ש 0

255 
 ח"ש 0 עצבמ ריחמ

 2/700/\750וש/02 דבעמל היצפוא *
 מ"עמ םיללוכ םניא םירלודב םיריחמה לכ
 ,ח"ש 4.13 = 19 יפל בשוחמ ריחמה

 אגזטה5= לש םידיינה

 אזטמש | אזטחש | אזטחש

500 100 000 

 750 \!ח2 | 750 ו? 750 2 ב כ - ₪

 "133 "141 "15 ורמב לטניא ינפל םידעצ ינש

 כ ןנו

 םו6 6 4 ספ-הסו םטס

 52045* עצבמ ריחמ <*
 ח"ש 0

25 
 ח"ש 0

120055 

 ח"ש 0

 תשר אלל **
 מ"עמ םיללוכ םניא םירלודב םיריחמה לכ
 .ח"ש 4.13 = 18 יפל בשוחמ ריחמה

 יו יויו ל ות ואומץ |

 03-6722954 סקפ -6703067-8 .לט ןג תמר 130 ןוירוג ןב ךרד
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 קאפמוקמ םישדח םיבשחמ

 השדחה ה א תרדסמ םיישיאה םיבשחמה ימגד ןיבמ ןושארה אוה הנומתבש בשחמה

 םויטנפ תוססובמ תורוצת ןווגמב וקפוסיו 1806[ 8158 תוחול לע וססבתי םה .קאפמוק לש

 דע 566142 לש םירדתב (9|שוסמ וא 667א1112-| 6112 םירדתב |ז]

 םיחישק םיקסיד ;64-256א18 םיחפנב 3 ןורכיו ;7007

 םייפרג םיסיטרכו ,400.8 דע לש םיחפנב 51 11108 4 /\ קשמימב

 םהש החיטבמ קאפמוק .וג/16:ג לש םיביכרה יססובמ

 שומישה ,הנקתהה תולקב המידק ףסונ דעצ וכלי

 המחלמל הרבחה לש היגטרטסאה תרגסמב ,לוהינהו

 .(160) תללוכה תולעבה תולעב

 קסוחז 5חסק קזס 7 :ץמאמ אלל תונומת
 שדחמ השוע "קומו 5ווסק זס הנומתה דוביע תנכות לש השדחה הסריגה

 המצוע תקפסמ :םינש הנומש הזמ ,םישדוח המכ לכב השוע וזה הנכותהש המ

 דאמ הלקו ,הרקי אל ,הליגר יתלב תילנויצקנופ

 ינאש ןיבהל רשפא וזה החיתפהמ רבכ .שומישל

 ינאש םושמ קר הז לבא ,יביטקייבוא קוידב אל

 והשיתמ ,ולש 2.1 הסריג ואמ רצומב שמתשמ

 הבזכא אל וזה הנכותה ,תושעל המ .1995-ב

 .הלש תואסריגהמ תחא ףאב ,םלועמ

 הצרש ימל הנעמה דימתמו זאמ התיה 7

 שמתשהל ילבו תוחמתהל ילב יאקיפרג תויהל

 ךפה ,םייסיסב הכירעו הרמה ,רויצ ,הייפצ ילכ םע ליחתהש המ .ווסוס8טק-ב

 ולש תונוכתה ףקיהב קשונש ,םדקתמ הנומת דוביע ילכל תונורחאה תואסריגב

 ןימזו ,יתודידי רתוי הברה ,עבר הלוע ןיידע לבא ,רתוי תויעוצקמה תונכותל

 .9וגזט/ גו6-כ תוסנתה תואסריגב

 סינווגמ רויצ ילכ ,םיטקפאו םירטליפ לש םוצע רפסמב סויה תכמות הנכותה

 תונונגס לש סוצע רחבמ ,(תירוטקווה הקיפרגב םיקזח םירופיש ללוכ)

 הסריגה .(א18%%%) תוכסמו (1.3עשזפ) תובכש ומכ הנומת דוביע ילכו ,תורוטסקטו

 ,הגרדמ תציפק הגיצמ השדחה

 םגו ,ףקיהב םגו חוכב םג

 ילכ .רצומה לש תויתודידיב :

 וכפה םיעבצה ןוזטאו ןוקיתה :

 רחוב שמתשמהשכ) םייטמוטוא .

 ילכ םיעיצמש המל המודב ,(ךכב , |

 ומכ) יתיב הנומת דוביעל הנכות |

 לבא .(1וצ6לוא וא וסט[

 ו /6ז5וסח 0
[ 

 ע8ש 7 ,ליינה לש תיסחי םילבגומה םילכל דוגינב

 יטמוטוא רוזחשו ןוקיתל םייעוצקמ םילכ םג העיצמ

 טקפא לוטיב ,תומרגוטסיהב שומיש ךות) ינדי וא

 541( ומכ םירטליפ ,12₪00-ב |08 טסמוקזטצצוסמ לש

 .(דועו ,תוטירש תמלעהל רטליפ ,8: 6קקטז

 לע ךלוהו רבוג שגד םשוה תונורחאה תואסריגב

 רפסמ סנשי ,וזה הסריגב .טנרטניאל הקיפרג

 לחה - הזה םוחתב םיינויח תופסותו םירופיש

 הכימתה תא המילשמש) שא6 טמרופב הכימתמ

 דעו ,זווחגטט )[308-ב הכימת ךרד ,(טנרטניאב םילבוקמה םייפרגה םיטמרופב

 העיגפ ךות תונומתה חפנ תא ןיטקהל רשפאמש דחוימ היצזימיטפוא ילכל

 ,ןבומכו .ינייפואה הכישמה ןמז לע היצקידניא קפסמו ,ןתוכיאב תילמינימ

 ,418-ה תויצמינא תכלמ ,\חווחפווטס 5םסק 3.0 היצמינאה תנכות הנשי

 טמרופבו ,םיצופנ ואדיו יטמרופב ,קסדוטוא לש ז1.1/1/6-ב םג וישכע תכמותש

 .גלומה הצק לע תמאב הזו .(תויצמינא םע םינמס רוציל רשפאמש) א

 תא דחוימב יתבהא - הריהו ןושלב טוקנל םא - בבוח יאקיפרג רותב

 םירקבה תאו ,םירמוח תורוטסקט לש םוצעה רחבמה תא ,םישדחה םיטקפאה

 .ש4 םיחונה םירפושמהו םישדחה

 0צטזטשש-ה ומכ | ,ךכ-לכ

 תופצל רשפאמש) \/וח60%

 עגר לכב ,תולקב המלשה הנומתב

 תיפרג הנכות וז ,רוציקב .(ןותנ

 המ הל שיש ,דאמ הנהמו הקזח

 .םישמתשמה יגוס לכל עיצהל

 זלילג יקוש

 8א פצפ-חסוה סזועש

 ו

 60 חסשזו6|180

0 (( 

 48א 6-חסוו סזזטש

|( 

 סוטוזפו /ו660 0368

(035/-₪0)) 

| 

 | וז |

 ה ד מ יט לוו
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 רצ זא\ (ב\1,-\ \\ב

 .- ע ב ם 'י ב שהה מ 02. חה

 44425 אבסירפכ .ת.א ,10 םיצורח די

 09-7661516 .סקפ ,09-7661515 .לט .

 =-שו!:חע6 6 0ץ8.00.ו| | צצשש.חץ6.60.ו|

 לכב תורחבומה םיבשחמה תויונחב גישהל

 0- הא 6,00069/5 (40%, 0)
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 מ"עב םיבשחמ .י.ח

 לש תידעלב תקוושמ
 ,16 קנעה ןרצנוק

 ירצומ תא גיצ

 םיבוטה הידמ--יטלומה

 צהל האג

 םירכמנהו

 .םלועב
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 לכה תנרכנסמש הנכותה

 סרפסקא ענענ ןורכנס תנכות ,עטחטפץמס עט תא שדוחה הגיצה ץןוסמ6.טסוו תרבח

 0% | ו לוהינ תונכותו םידיינ םינקתה ןיב תומושר תפלחה תרשפאמש תילסרבינוא

 ,םיירלולס םינופלט לש םימגד 350-ל לעמב תכמות הנכותה .(ק1א1) ישיא עדימ

 ןורכנס תרשפאמ איה .תורחא תוכרעמו ,6₪ ,;ג]חו יססובמ די-ףכ יבשחמו

 .םירחאו ,1.טוטפ צטוטצ ,א15 0טו!טסא ללוכ ,םיצופנה עדימה ילהנמ בור םע םהלש

 .03-6782025 טסיסנוק ,גרבנזור יירדנא :םיטרפל

 םוססקא עגעו

 רתאהש לבחו
 שדח ןולחב חתפ /

 1051.ה000.60.ו] 6/\סס-ל השדח הסריג

 .תושדחה וינפ תא שדוחה ףשח ,סקיטמטסיס לש 6א[ג ילארשיה תופמה רתא

 7/8 ,רודיבו יאנפ יאשונב עדימ ,תונחתו סובוטוא יווק לע עדימ ללוכ אוה םעפה

 יתורבח רתנ יחוויד ופסוותי בורקב .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש םייפרגומד םינותנו

 קיסומה םלועל .ןיוצמ הארנ םג .םיפסונ םיתורישו ,ע]וו ירישכמל תמאתומ הסריג ,העונת

 8 1 ש וא ו/וצ תו 8.60.11 :רתאה תבותכ

 תו ז 0
 צעעש.3!\!6ְמ.60.ו] |?

 תינורטק

 199.203.62.101/001ז06%

 עבטו ץרא
 תושדחל שדקו

 \/6זוחוס!6 םע ההדזת הינטירב
 סע םכסה לע הנורחאל המתח טייגיפנוק ילארשיה פא-טראטסה תרבח

 6016 תייגולונכטט שמשת ותרגסמב ,תיטירבה טנק תטיסרבינואב םימרוג

 תלקוש הינטירב תלשממ .לוק ססובמ ירטמויב יוהיזל טולייפ טקיורפב החותיפמ

 היגולונכטה .היחרזאל עדימ וקפסיש ילוק הנעמ תוכרעמב היגולונכטב שומיש

 סימיבו ,טנרטניא תיינופלט וא רלולס ,הינופלט תותשרב תלעופ טייגיפנוק לש

 םיימואלניב םימרוג המכו ,םיינורטקלא םיקסע רפסמ ידי-לע םג תנחבנ הלא

 ןורימ רהב תחרופ תינוותסה

 ה ה וו 1600 6%05.60.ו|

 .תפרצב ליבומ קנב םהיניב
 ולוכ שדקומה

 יראה לש היזטנפה

 80זוסחס דטזטס 6פטָטֶססז :םניח
 תישפוח הדרוהל הלש םטטטָָטטז-ה רורחש לע הזירכה דנלרוב-זיירפניא

 העיצמ ותוא םגש 8011300 6++ רלייפמוקל ףרטצמ ךיטזטס קטטטפפשז .טנרטניאמ

 ףוחסל הווקמ הרבחה .םיחתפמ ןוילימ יצחכ ידי-לע רבכ ךשמנשו ,םניח הרבחה

 תותיפה תביבסב שומישל ךרדב ,הירצומב שמתשהל םיחתפמ וז ךרדב

 .6++ 1166 5.0,הלש תמדקתמה

 ווא וצ.פסז]גמ6.60תו :רתאה תבותכ

 צמרופניאב
 ירושיק

 רטופ יראה 1

 2000 רבוטקוא | 22
 |יזגמ ח +



 דופס6סוו םע הדאיפמילואב
 לש דומצ יוויל םע יתרבע 2000 ינדיס תדאיפמילוא תא

 םוקפיט תרבח המזיש דחוימ םיחוויד תוריש ,דיוקק0סמנ (01ע 6

 םינורחא ונעגהשכ ,טומב ונלפנשכ העדוה יתלביק .תילארשיה

 -ןמזב לכה - הילדמב וניכזשכ םג ,ונדספהו רמגל ונלפעהשכ ,הצירב

 ,וידרב םיקזבמה ינפל עגר ,ילש ירלולסה ןופלטל תורישי ,תמא

 .םניחב ירמגל :בושח יכהו

 -לת תסרובמ רשייה ,תוינמו חייטמ ירעש לע עדימ םג יתלביק

 ,הקיזומ ,למשח ירצומ תיינקב תוחנהו םיעצבמ לע תועדוה ,ביבא

 םג ילא וחלשנ .שפונו תוריית תוליבחו ,םירפס ,לכוא ,םיעפומ

 תויהל תוכירצ ויהו ,םירזומ םיפיט ,תוימוי תויגולורטסא תויזחת

 .ילא ועיגה אל םלועמ ןה לבא ,הייווירט תולאש םג

 קלחל - גלומה הצק לע שממ - תואמגוד קר ולא

 םימוחתה 120 ןיבמ

 0 7 העיצמ | םהב

 תושדח יקובממ .תועדוה יתוריש םוקפיט

 ינוכדעו תבשה תסינכ ינמז ומכ) םידחוימ עדימ יתוריש ךרד ,םיליגר

 ןיאושינ סוי ,תדלוה סוי ,ןחבמ) תוישיא תורוכזת דעו ,(ריווא גזמ

 .(יוכו

 לש תרכומה היגולונכטה לע םיססובמ םוקפיט לש םיתורישה

 עירכמה בורה ידי-לע סויה תכמתנש ,5א15) תורצק תועדוה תרבעה

 .םוקלס תשרב הו בלשב םינימז םהו (םיירלולסה םירישכמה לש

 לש להק שוכרל החילצה איה הרבחה לש תוליעפה ישדוח תששב

 הנקסמה .ןיינע ימוחת 120-כב םיפיט םילבקמש ,םייונמ 0

 תורישה לבא ,ידמל םינבצעמ 5[5%-ה ירוצרצ :ילש תירקיעה

 זלילג יקוש .חלצומ

 2000 ונוטקוא | 4

 םישדח םירתא

 יעופש

 =, הצעת 89 השחי עשב א ה

 ןיזגמ ח +

 ובו ןיטשלקנייכ 4 ינועמש

 לארשיכ רתויכ םירכוננה כועחונה יכסונ - גאונ חח
- - 

 םישרומה םיקוושמהו תורחבומה םיבשחמה תויונח לככ גישהל ןתינ "גאמ" יכסמ תרדס תא ₪

 | לארשיב ₪5 לש תידעלבה תינאוביה לטמא לש תוירחאו תוריש ששש תופס
 יש סודוןכו וז

 פ0אץ תרכח לש םושר ןמיס = -דחהו(זסה
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 הג ילאוטריו /(\ָפ6 סרוק

 הברהו ,ההגהה לע םאר\ המזויה

 \[גַעּוש תועצמאב חותיפל ילאוטריו סרוק בורקב קישת וגו חוטוצווע

 .הפוריא חרזמבו הקירמא ןופצב ,ץראב םיקדבמ החלצהב רבע סרוקה 3

 :תבותכב ותוא תוסנל סיארוקה תא הנימזמו ,הלודג תונעיה הפוצ 6

 ,רשז ה ה 816-פוא .6טווה/\\/ 18/8008 זו

 טנרטניאב ןתש תקידב

 היינבה ףנעל ילארשי 8
 םיזרכמ ליעפמה ,ינשדח 828 רתא שדוחה הגיצה לקד תצובקמ 60.4.]126%6]

 סלועב תקפסמש םלועב הנושארה איה לקד לש תכרעמה .היינבה םוחתב םינווקמ

 יבתכו ריחמ תועצה תלבק ללוכ ,םיורכמ לוהינ לש םיטביהה לכל םלש יוסיכ

 תועצמאב םיקפסל תועדוה תרבעה ,םישדח םיזרכמ לע תועדוה תצפה ,תויומכ

 םיזרכמ רתאב ולעי סיבורקה תועובשב .'וכו ינורטקלא ראוד ,סקפ ,רפיב ,ירלולס

 .ח"ש ןוילימ 118-כ לש ףקיהב

 .\אואוצ.66א61.טס.ו] :רתאה תבותכ

 2000 רבוטקוא | 6

 688% (יקסבשרו 6 יקסמוח דלדא )

 מ כ לן הפשח ,לארשיב 40006 תגיצנ ,טפוסטרק

 השדחה הרודהמה תא הנורחאל וו

 .ווטוטפטק 6.0 לש תירבעה תכמותו

 ,ילארשי .תויונפ

 ב-ןב רחא שופיח עונמ וזכרמבש

 וא רתאל המשרהב ךרוצ אלל

 רתאה .םיישיא םיטרפ תפישחב היצלופינמל םימדקתמו םישדח םילכ

 ו | | ירופיש ,םישדח םיטקפא ,טסקט לש [
-, 

 ן : . (םידרחל םינוליח ןיב |

 ה תנכות תומדב תפסותו ,םיבר קשמימ

 = > . הכבשה סה שוש .סזא!וח6 .6סה/

 ו
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 ו ה 5 רעונה ןיזגמל םיאבה םיכורב
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 ו ררתרדש 4- : הארנכ הז לב תהל רהממ
 אות .פט 66.60 .!/1ח06א 60]

 םיזנולשת 24 א

 ₪6 עומ(5/2וז\= לש םיעוציבה

 1וחגפס ₪640 3.0 טנרטניאל הקיפרגה

 .תינבומ תירבע הכימת םע

 ,תובתכ ,םירופיס .יגאב ,שדחה

 םיבשחמ ,הקיטילופ ,תונב-םינב

 לע קורבמ .הברה דועו תוליכר

 תופיצרב םינש 3 חצנמ - | 1:10

 יברעמה סולינה תח
. [ | 

 : ַ ש ימשרה רתאב ,עדימה ל

 :הממיב תועש 25 ןשקא לופ ךל ןתונ ה " ' לש תולחמ תרקבל ימואלה
 הרידא בושחיזמ תונצועב תונורחפה לכ =

 ו א ]ד |

 לש ףתושמ חותיפ ,(הנומתב) 310-6ןווק

 תטיסרבינואב םייחה יעדמלו הסדנהל תוטלוקפה

 ילמשח-יטפוא-יגולויב ביכר אוה ,ביבא-לת

 ףוג ילזונו) ןתשו םד תוקידב םוגדל רשפאמש

 8 0 .בשחמ תנכותל ןהילע םינותנ ריבעהלו (םירחא

 אלש ודיגת אלש קר .קסועסז זהו השיח תכרעמ םע תיגולויב הבכש בלשמ ביכרה

 ו  םושייה .יטפוא ביסב בשחמל רבוחמו ,תיטפוא

 77 עוציבל םיאפור שומישב היהי ולש ןושארה

 שמשי אוה אבה בלשב .םילוחב תוידיימ תוקידב

 תוצובקו םיינורכ םילוח רחא ףטוש יאופר בקעמל

 .טנרטניא ךרד ,תונוש ןוכיס

 חואירבה ררשמ תולחמ תרקבל ימואלה זכרמה

 יררעמה סולי דק | מ
 היו חט א הרטה תל חט ושיק תב

 133 א[ תויגולונכטב תונורכז בולישב לטניא לש 800 14. ,1ז1 םויטנפ הרידא בשחמ תמצוע
 .םלועב םדקתמה סאה חול לע
 םידרפנ םיצורע השימחל לילצה תא דירפהל עדויה סכחותמ לוק סיטרכ - תפרוטמ ואירטס תכרעמ

 רפוו באס םע 280\/ םילוקמר טס + ןכטזטע טוטוזג| תוכיאב

 .םיטרסל ךתוא סינכיש ינסרה 14051118 עמ
 % ו \\\תטטואפ א1₪ טפוסורקיימ לש השדחה הלעפהה תכרעמ - םוינלימה תייגולונפט
 | ,ליגר (וכ-ל ךלש זווכ3-ה יצבק לכ תא בורצל לוכי התא וישכע - 051118 לש םיקסיד ברוצ
 ;*ןוימידב ךל הלועש המ לכו סליטס תונומת דוכלל וא םיפרוטמ םיפילק ואדיו טילקהל - ואידיו
 1 ז .סלועבש הקיזומה לכ תא זורכ3-ב דירוהל לוכי התא ,סויהמ - ז823-ב תודרוה
 .ךפיהה םגו ,חרקּב-ל םיליגר םיקסיד ךפוה - ''גניפיר''
 5 דבעמ םע םלועב קזחה םיקחשמה סיטרכ הז קחשמ-םתס אל ה במח 638 +סז69 1
 .ידוחייו דרפנ דמימ תלת

 ךיחמ ₪ םישדוח 24 ךשמל םניח שדוחב טנרטניא תועש 6 ללוכה יונמב ץז/\ןטנל\םודנחתמל דעוימ עצבמה 6
 6 תואחמהו תודבעה רעש יפל ובשוחיו בייהרא רלודל םידומצ בשחמה ימולשת ₪ (מ"עמ לוב 5175) 5
 לאנתל ףופכ < מ''עמ ללוכ בשחמה ריחמ ₪ שארמ העדוה לכ אלל תע .לכב עצבמה קיספהל וא/ר תונשל

 ראקפורוו

 | לש שדחה טנרטניאה רתא

 רוכשל רשפאמ ר

 טרופמ .לי"וחבו ית 0

 יעצבמ תמישר ללוּכ \

 ראקפורוי יפינס לכב בכר תרכשה

 ,חתטבואמ תוריש חיטבמ

 5 ל ט ימד וא תולמע אלל

 3 ,השדח תיזכרמ הנתת ,םיבשחמ : 5 . 0 "ג תוינוכמ לש תונו?

 ואש .6טזסק6סז.60.ן|/

| 166 

 ו לופיט ימ
 רישי ונימזה

 ו"

 3753 ,13% יקסניטוביו-ןג תמר ,03-6733585 ,111 ןוסלנצכ-םייתעבג ,03-549367 ,רוגאט וכרמ-ביבא תמר ,
 לוח ,03-9013784 ,עלס ןוינק-ןיעה שאר ,03-9318071 ,13 בוליכיא ,קוויש יאנג

 זמ לטיל !ש"צומב חותפ ,02-6793211/2 ,החלו ו
 ילגרמ ןוינק-ןורשה דוה ,03-5490321 ,38 ןיקשיסוא -ש"המר 0 44 ,198 הזוחא -הננער : בחמ

 4 ו - / וס יבשה רימל-הילצרה ,0 1 ןמציו (רבעשל 0 ו 5
 יגאמ-ןאש תיב ,06-6724487 ,100 םיקמעה ,ןופצ ןוכימ-הירבט ,06- 2393 ,ירחסמ לילנ-הנומש ת ו 2
 דודשא רוטס ןורוינ-דודשא :םורד ,06-6228040 ,2% אישנה ,לקרוס-הרדח 5 0

 ,07-8817130 ,הקינורטקלא רב-תג תירק 61106 ,קטסניג-םיקפוא ,56 ,תרושקת םולז 7.

 ילנויצפוא*
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 10 בורוזולרא

 יפש םייח ,םיבשחו
 000 בשחמ-תוביתנ
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 שטעטש.הפ!צופ|סה.ה81.ו| / לארשיב רתויב רכמנה ישיאה בשחמה



 ירהא םייהה
 0 קו

 ןארטאס קיד
 לדא לאינד :םירויא

 ינפ תא רבדה הנשי םאה - לצופת טפוסורקימ ןכא םא
 הגיצמ ,ןיינעה לש תידוסי הניחב ?תיגולונכטה הירוטסיהה
 וז אל ,ההובג תוריבס שי .םירחא םיירשפא םינוויכ המכ
 אוהש אלא ,קספיי אל טפוסורקימ לש לופונומהש דבלב
 םיבר ןיבונ דחא קר היהי

 .צמצמל ילב ןסרדנא קראמ רמוא ,"טנרטניאה םוחתב בושח ןקחש איה טפוסורקימ"

 טפוסורקימ תוחוקל לכש םיצור ונא" :ףיסומ אוהו .אל ללכו ללכ וחדבתמ אוה םאה

 לכו לקרוא ,80א לש תוחוקלל םג רבדה ותוא תושעל םיצור ונאו ,ונלש תוחוקל ויהי

 ."ראשה

 תא רמא ,טנרטניאב םילופונומל םידגנתמה ישארמ רבעב היהש 29-ה ןב ריעצה

 וביוא ןיבל ,100661006 ,ולש שדחה םוימה ןיב השדחה תירבל סחייתהשכ םירבדה

 הלועפ ףתשל וטילחה תורבחה יתש .םיבר םיטסילנא העיתפהש תירב ,דנומדרמ רבעשל

 - ותעשב רזעש ןסרדנא הז היהש רוכזל יאדכ .םיינורטקלא םיקסעל םיתוריש קווישב

 תעיבת שיגהל ינקירמאה םיטפשמה דרשמ תא ענכשל - בר ןמז ינפל היה אל הזו

 המ זא .תשרב הלש תיטסילופונומה תוגהנתהה לע ,טפוסורקימ דגנכ טסארט-יטנא

 :"ןטשה" םע םיקסע השוע אוה םואתפ

 ולש קבאמה לעו טפוסורקימ דגנ טפשמה לע רבדל בהוא אל רבכ ,רבתסמ ,ןסרדנא

 .ינורטקלאה רחסמה דיתע לע סייא הנורחאל דעש ,םייטסילופונומה עשרה תוחוכ דגנ

 םיפירחה הידגנתממ הנורחאל דע ויהש ,םירחא םג םיגהונ ךכ - הזה ןיינעב דבל אל אוה

 אוה םויהו אשוגטוק6 תא ונמוב דסיי ,לשמל ,קראלק םי'ג .טפוסורקימ לש רתויב

 אוה .סטייג ליב לש הירפמיאב תוינמ ןוילימ שכר אוה הנורחאל - ןסרדנא לש ופתוש

 .הרבחה תא לצפל לשממה תנווכל תודגנתה יבמופב עיבמ םג

 ןמיסש ימ יפלכ ,רתויב םיפירחה םירקבמה לש ,ואה תימואתפה היטפמיסה ןיינמ

 ויטסילופונומה עשרה תומלגתה תא ןמזמ אל דע
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 ןטשה םע םיקסע

 וישכע תוניבמ השדחה הלכלכב תובר תורבח

 טלתשהל - טפוסורקימ ינפב הדמעש המלידהש

 בור ינפב תדמוע - ותוא דיספהל וא קושה לע

 יננעשכ .תונטקכ תולודג ,היגולונכטה תורבח

 רופיסה לכב "םיערה"ש םיבר וניבי ,ועקשי ברקה

 םיטפשמה דרשמו תיללכה העיבתה אקווד םה

 ידכ 20-ה האמה יקוחב ושמתשהש ,ינקירמאה

 םיבר .21-ה האמה תלכלכל חטשה תא רישכהל

 רשפאש ,טפוסורקימ לש לדומהש םויה םירובס

 ,םינוש טנרטניא יקוושל תויביסרגאב ץורפל הל

 הטילש תוריהמב גישהל םיסנמ םינקחשה

 םה ךכו ,תשרה תויגולונכטב םייטירק םימוחתב

 ןימ ,לופונומ-ינימל ,ורותב דחא לכ ,םיכפוה

 .ןיפנא ריעזב טפוסורקימ

 רמא ,סרמאס סנרול ,ינקירמאה רצואה רש

 ,וקסיסנרפ-ןסב ילכלכ םורופב הנשה תליחתב

 חוכ ןמצעל גישהל תורבח תושועש ףמאמהש

 הלכלכב יזכרמ עינמ חוכ" אוה יטסילופונומ

 סרהה"ש ןוויכמ ,ער חרכהב וניאש חוכ ."השדחה

 .הלכלכה תא לעיימ ךכמ עבונש רקובמהו "יתריציה

 ךרוצהו תלעותה ,תובישחה תא ןיבה ןסרדנא

 ווד[ |[
 החוה 50%-ב ינונ רפס

 רתויב תיעוצקמהו הלודנה ,םיבועחמ-סוקופ תאצוה
 םירפס לוע רתויב לודגה רחבמה םע ,לארועיב בועחמ ירפסל -<

 :ימעפ-דח עצבמ םכל העיצמ ,המר לכל - 1
 .החנה .500%-ב ינוע רפס רי

 םיזעדח םירפס עצבמה יזרפ

 היה הז" :אשושוקש לש היגטרטסאה החתפתה

 התא סא .טפוסורקימ לש אמגודהמ חקל םצעב

 " הברה ךל שי [קושב הקזח] תוחכונ גישמ

 | תיוורהל תובר םיכרד ךינפב תוחתפנו ,תויורשפא

 = .רשי סחי שיש אוה םיידוסיה םיחקלה דחא ...ךכמ

 םיחוורל קוש חתנ סופתל ךלש תלוכיה ןיב

 | ,לודג קוש חתנ םויה סופתת םא :םיידיתעה

 סויה ךל ןיא סא ;דיתעב סיאנ םיחוור ךל םייופצ

 ךל ויהי אלש יאדוול בורק ,קושב הקזח הזיחא

 גישמש ימש אוה ףסונ בושח חקל .ללכ םיחוור

 | תיוורמה היהי ,רתוי לודגה םיקסעה חפנ תא

 השיגה םא סג - ענמנ יתלבו יחרכה סצעב היה

 אשונ תשמשמו תנגוה יתלב תיארנ וזה תיקסעה

 התייה םינפדפדה תמחלמ .תרוקיבלו חוכיוול

 תשחרתמש תויושתכתה תרדסב הנושארה םצעב

 םימוחת הברהבו טנרטניאה יקווש לכב התע

 לכ ,חכווהל רשפאש יפכ .םיחתפתמ םייגולונכט

 טפוסורקימ הינומגהה יהלשב סקוניל תד תומחלממ

 הילע ןיא ,םניח תקלוחמ איה ?ללכב דיספהל סקוניל הלוכי דציכ

 רפשל ידכ הבר הדובע םיעיקשמ םלועה לכב םיחתפמו ,םירצוי תויוכז

 באל םוסנר .ידמל המישרמ היגולונכטכ הארנ םויה רבכש המ תא

 08/0618 5/5675 לש (050) ישארה םיקסעה להנמ (הגחפסהה 1.0ש6)

 לש התטילש דציכ :תרחא איה הנוכנה הלאשהש רמוא ,(הנומתב)

 .חצנל סקונילל רוזעת קושב טפוסורקימ

 ידי -לע הדסונ ,הטוי תנידמבש םרוא ריעב תמקוממה 63/0618 תרבח

 דחאו ,אסטפוו תרבח לש ינמחולה אישנה רבעשל ,(₪8ץ !\\ססוס8) הדרונ ייר

 פח בתכ .טפוסורקימ לש רתויב םיפירחה הירקבממו הידגנתממ

 ,הרבחה לש םיקסעה להנמ ,באל םוסנר םע הנורחאל חחוש 8

 .השדחה הלכלכה תורבח לש םינתשמה םייקסעה םילדומה תודוא

 הנוטלש ירחאש ןדיעב םיקסע םישוע ונחנא הב ךרדה התנתשה דציכ

 ?קושב טפוסורקימ לש

 םיבושח םינקחש הברה .תותלד הברה ונל החתפ טפוסורקימש קפס ןיא

 םינכומ םה .הלש תוזירפקב םייולתו טפוסורקימ םע תוקודה םירושק

 לש חותפה דוקב םישמתשמש םיחתפמ םע רבדל ,דימתמ רתוי ,םויה

 ,סקוניל תא ץוחמל הצור טפוסורקימש ונל ורפיס םה רבעב .סקוניל

חותפ תועורזב סקוניל תא ץמאל םינכומ םה וישכעו
 םישיגרמ םה יכ תו

 .טפוסורקימ לש התעפשהמ םימיואמ תוחפ
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 העיבתהש ינפל תובר סינש ,םילופונומ לש םמויקב

 םיניכסה תא התנפה תינקירמאה תיללכה

 לש ורפסב .טפוסורקימ יפלכ הלש תואחשומה

 הירוטסיהה לע (חטפטוו 1. 86:6) דייר .ה טרבור

 טווח תאצוה) .גזשוווטשוא 01186 \/שט ,טנרטניא לש

 דציכ ןסרדנא ריבסמ ,(1997 ,ו\ווטע 8 8סחצ

 ינשה רפסה תא לבקו דחא רפס הנק
 7, - החנה 50%-ב (םהיניבמ לוזה)

 תותיפ

 25 7 ₪ !םניח הולועמהו
 ."ךכ טושפ .רבד לש ופוסב לודגה

 .תורחא תורבחב םג ולבקתה וללה תונבותה

 םינותנ ינפל רבכ ךכל םלשומ לדומ התוויה טפוסורקימ

 םיחתפמ יפלא תושרל הדימעהשכ ,הנש םירשעכ
 לו

 ,ףסונבו..

 םיבועחמ-סוקופ לש תונמזהה דקומב קר

 :תושדחה תונתמה תא לבקל הכוז החא

 הינק לכ םע - בעחמה גצל הנע חול -

 - הידמססחו לש ישדוחה הנכותה רומילקת -

 ח"ו 89 לעמ היינק לכ םע

 , םיריחמב הלש חותיפה ילכו הלעפהה תוכרעמ תא

 ,\קק|6 .םיטושפ יושיר ימכסהבו תיסחי םיכומנ

 רחאל קושב תואדווה רסוח םע היעב םישנאל שי םאה

 ?הלש תוגיהנמה תדמע תא הדביא טפוסורקימש

 שפוח לע ססבתהב תולוקש תויקסע תוטלחה לבקל םיסנמ םישנא

 אוהו ,ןוחטיבה דאמ בושח תמאב םקלחל .םהל ןתינש שדחה הריחבה

 םיציפמה ,םיקפסה בור לבא .םהלש שכרה תוטלחהב דיחיה ןוירטירקה

 ,םתוא ץירממ אקווד אוה - ךפהל אלא ,בצמהמ םידרטומ אל 0₪6-הו

 םיבבותסמ .המוצע תונשדח ןברדמו תשדוחמ הווקת הישעתל קירזמ

 םירבדמ אל רבכו ,םירדהנ תונויער םע םיקירבמ םישנא ןומה חטשב

 .שממ לש הכיפהמ וז ."םייטננימודה םינקחשה ימ" לש םיגשומב

\ 
 ,רשחמב חתמה

 שואה

 15/11/2000 דע ףקותב
 .הנמזהה תעב םולועתה םע

 ירד . םיעצבמ לפכ ןיא *

 ?האוושמב סקוניל תבלתשמ דציכ
 ה 7

 אשונה תא ףוקתל םיבייח ונייה - רתוי בוט רצומ תונבל םתס ונלוכי אל

 דגנ] טפשמב תוכזלו ,היגולונכטה תא רפשל :תותיזח יתשב

 תובחרתהש היה ןיינעה לכבש ינוריאהו עיתפמה דצה .[טפוסורקימ

 איה ויפל ןועיט טפוסורקימ לש הנגהה ידיב הנתנ סקונילב שומישה

 .קושב הקזח תורחת שי יכ לופונומ הנניא

0.7 
 קז6551088(0|

 !ךילא ךרדב םירפסהו וישכע לצלצ

 תוינופלט תונמזהל ד] קומ
 . יארשא יסיטרכ תועצמאב

 גולטק תלבק
 עעש/עע.1ס0ו0.1(.15| :טנרטניאה רחא
 1000569100₪5.60.] ינורטקרא 2

 ם₪3-57485ו13 :םקב .52וש₪8 ,ג"ד 46

 ?חותפה דוקבו סקונילב שומישה תא המידק ףחדש הרק דוע המ

 הווהמש ,חותפ טרדנטס דציכ הארמ איה .הנומתל הסנכנ טנרטניא

 .המצוע ברו ךשומ ףילחת שמשלו דובעל לוכי ,יתרוסמ יניינק דוקל הביטנרטלא
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 שומישל יושירה תויורשפא תא הליבגה ,התמועל

 התסימ איה ./6-ל לודגב הדיספהו הלש תוכרעמב

 תדוכלמ תועצמאב תוחוקלב קיזחהלו שוכרל

 הנוכנ התיה וזכ היגטרטסא .רתונ הבוט םירבכע

 תוחוקל תסיפת רשאכ ,יתיישעתה ןדיעב ילוא

 דח לודיגב הכורכ התיה תושדח תוירוטירטו

 ןגהל היה ןושארה ללכה .תוילועפתה תואצוהב

 הב שמתשהלו תמייקה הירוטירטה לע

 לש לודגה הגשמה .לודיגה ךשמהל המרופטלפכ

 הנימאה איה - צרפומה ימצעה הנוחטב היה גוט

 הילע ןגי הלש ןמאנהו בחרה תוחוקלה סיסבש

 .ןמז ךרואל דורשל הל רשפאי\

 תורבחה לש תלבוקמה ךרדה התיה וו

 ואו ןהלש קושב הטילש גישהל תויתרוסמה

 םינתשמ סינמזה לבא .תוחוקלה תא בולחל

 םילדומה תא תוכפוה תושדחה תויגולונכטהו

 לופונומ .םהינפ לע סזילופונומה לש םייתרוסמב

הלש ןפדפדה לומ ןמז רתוי םויכ םילבמ הנכות יחתפמש ,ןעוט ינא
 רשאמ ם

 הז .םיחותפ םינקת לע םייונב ירה םינפדפדהו ,תויתרוסמ תוידרשמ תונכות םע

 תיטננימוד תחא הרבח לע תוכמתסהמ רתוי הברה היישעתל ליעומ
 התמכסה לעו

 .םיקסע ךתיא תושעל הרבח התוא לש הבידנה

 ?אל ,הלשמ םייניינק םינקת שי טנרטניאל ירה לבא

 .רוקמה דוקל החותפ השיג תרשפאמ איהש ןוויכמ ,וק רושיי השוע סקוניל

 לדומה .חותפה ןקתה היהי חרפיו דורשיש דיחיה ןקתה ןמזה ךשמב
 הנתשה יקסעה

םוקמב ,טלושה לדומה םויה אוה טנרטניאהש ךכ
רתפ תיינב לש ןשיה לדומה 

 תונו

שה לע תוטלתשהו םייניינק
 היצמרופניא לש החותפ הפלחה םויה שי .םתרזעב קו

 .דימתמ ןפואב שדחתהלו תונתשהל חילציש יִמ היהי 'טננימוד היהיש ןקחשהו

 הלכלכה ןדיעב תוכזל תילצי תדמתמ תונשדחו תונתשה םע חונ שיגרמש יִמ קר

 .השדחה

 ךניאשכ ףסכ חיוורת ךיא
ההו תוריציה לע ןגהל לוכי

 ?ךלש תואצמ

 ססבתת יכ ליבוהל ךישמהל חילצת ,חותיפבו רקחמב ליבומו גיהנמ התא םא

 לעו ךלש יגולונכטה ןוזחהו תונמוימה ,תלוכיה לע
תפ קפסל תחכומה תלוכיה

 תונור

 תיוורהל ךיא" הנניא הלאשה רבד לש ופוסב .ןוכנה ןמזבו םוקמב ךלש תוחוקלל

 אל לבא ,השק הלאש וזו ."טנרטניאב ףסכ םישוע ךיא"

 אלא "חותפ דוקמ ףסכ

 .תובושת הילע ןיאש וזכ אלו השדח הלאש

 ,רלפקור .ד ןו'ג לש 56 01 ירוטסיהה קלדה

 ךכ-רחא דיימו ,קושה תא שובכל ונמזב חילצה

 ,םייתיישעת-טסופה םילופונומב .םיריחמ הלעה

עפהה תוכרעמו תונכותה יריחמ
 הטיש םימיגדמ הל

 םיריחמה וליא יכ" :םצעב עודמ לבא .וזמ הכופה

 דר'ציר רמוא "הקוזינ התייה טנרטנוא ,םילוע ויה

 םיקסע להנמל 'פורפ ,(אוטמ4 116א6ח216) יזנקמ

 ואו סם רפסה רבחמו הינרופילק תטיסרבינואב

 וו[: 10וא (ם6 6036 8 6 /זהומוהש (ת6 לגוש 0[

 .(?6ופטטא תאצוה) הנשה אציש 6 0תוקטווזוסמ

 םיקוקזו ,ךבתסהל םיששוח םיחתפמה ,ותטישל

 ;ךורא חווטל איה םהלש העקשההש ןוחטיבל

 תשרה ירצומו יתוריש לש קפסהו המרופטלפהש

 ויהי ,םיחתפמ םה סרובעשו םיעיקשמ םה םהב

 םיריחמה תא סינשמש ולאכ אל - םיביציו םינימא

 הקפיס ,ןעוט אוה ,טפוסורקימ .וניזקב ומכ םהלש

 .וזכ הביצי המרופטלפ םהל

 שמשה תחת שדח ןיא

 ןיב סינפדפדה תמחלמ אשונ היה קוידב הז

 םיריחמה דציכ וניאר וב ,טפוסורקימל 6

 םיבר םיטסילנא .ספאה תדוקנל דע םיללוצ ןכרצל

 .הזכ בצמב לופונומ םייקל רשפא יאש ורבס

 תורפסה ןה סויה ונמלועב יזכרמה באשמה"

 דוק לכל סיסבה ןהש ,דחאו ספא תויראניבה

 השק הזכ באשמבו" ,יזנקמ יפורפ ריבסמ ,"יתונכת

 םיפצר רופסניא ונממ רצייל רשפא .טולשל

 ."ףראה רודכ ינפ-לע סוקמ לכב ,תויצאירוו

 דאמה הקפנהה תא העציב אטוגשוקש רשאכ

 85%-כב רבכ הטלש איה ,הסרובל הלש תחלצומ

 תדמעב הבצומ איה .טנרטניאל תונכותה קושמ

 ,היינש טפוסורקימל ךופהל ידכ תרדהנ החיתפ

 .לכב הוואגב הז תא רמול וססיה אל הילהנמו

 ןתורכהל הרצק ךרדה התייה ןאכמ .תונמדזה

 אוהה ססרופמה םויב .טפוסורקימ דצמ המחלמ

 2000 םוקלוממ
 לא רפעניב הלודגה תהימואלניבה הכורנתה

 םידממהמ הברהב גרוח תרושקתה םלועב לארשי לש הדמעמ מ

 לארשיב תרושקתה תיישעת .היבשות רפסממו הלש םינטקה םייזיפה

 סלועב םוקמ לכב םיאור היתוריפ תאו רתויב בושחה קט-יהה ףנע איה

 תורבח ןיב סג .םישנא ןיב רשקה רופישל תמדקתמ היגולונכט תמשוימ וב

 ןמצעל ורציש תוילארשי תורבח .דחוימ דמעמ תרושקתל שי פא-טראטסה

 הכילומ הדמע

 לש םינוש םיטקפסאב

 תיתשת תויגולונכט

 לחה - תיתרושקת

 םייטפוא םיביסב

 תוא ידבעמב הלכו

 - םיירלולס םינופלטל

 השיכר תורטמל וכפה

 רתויב תויביטקרטא

 תורבח רובע

 .תויקנע תוימואלניב

 תורבח תואמ

 פא-טראטס

 תולעופ תוילארשי

 ימוחת לכב

 ןהש ,תרושקתה

 ,ידוחיי עדי תומשיימ

 םישודיחל תזעונ השיג

 תותיפב ןורשכ הברהו

 8 םאחופודוסא

 תרושקתה ןוגרא תא ואיבה הלא לכ .םיינשדח םיתורישו םירצומ

 הכורעתה לש תחראמכ לארשיב רוחבל ,הווניגב ובשומש ,11 ,ימלועה

 .2000 - םוקלט ,תימלועה תיתנשה

 ךרוצ שי ןכלו ,הזה גוסהמ םיימואלניב םיעוריאב תקנופמ אל -

 .טלקית ותובישחש תנמ לע ,םיפתתשמה לש תצקמב ינתרק טור 9

 ,עיגהל םתנווכ לע תרושקת ירש 24-מ תוחפ אל ועידוה הכ דע (

 םירקבמ .הל ליבקמב ךרעייש לודגה סנכב ףתתשהלו ---

 אישנ ומכ ,תימלועה תרושקתה תיישעת תרמצמ םה םירחא סיב :

 תשר לש סלועב הלודגה הליעפמהו תינפיה אז לש תב-תרבח) --

 דעו דנלניפמ תוימלוע תרושקת תורבח לש םילייכנמ (תיטנרטניא-תיר 2

 לטרונמ םיריכב ,םיירלולסה םינופלטה ינרצי לכמ חותיפ ילהנמ א

 .ןמזמ וניאר אל םישיא לש הזכ דעצמ .גוחטזוטג (000-1.וחש

 רתויב הלודגה הכור

 הגוצת יחטש הב ושכר תוימואלניב תרושקת תורבח תורשעש 8

 םירקמבו ,רתויב תוידרגנואה תומגמל ףשחיהל םירומא ונא / =

 תוינכפהמ תויצפסנוקמ םידיגו רוע םרוק דיתעה תא -

 ספא דע וסלכוא ביבא-לתב םידיריה זכרמ ינתיב לכ .שממ ם

 ססוושטאו6הדוסא 8 וא=סהשהדוסא דש האסו ס6צ 60 א תם

 ,ןפימ תורבח םע ,הגוצת יחטש לש עבורמ רטמ 25,000 ,םוקמ

 תושרל דומעי לודג תונותיעו תרושקת זכרמ .לארשיו הפוריא ,הקירמא

 היישעתה תא רקסל הרטמב ,םלועה לכמ ועיגיש םיאנותיעה תורשע

 .תימלועה היישעתב םיטלובה םישיאה םע שגפיהלו תילארשיה

 תורבחל דחוימ ןתיבב

 תורבח 90 וגיצי פא-טראטס

 ןעדמה ידי-לע ורחבנש

 דרשמ לש ישארה

 רומא הז ןתיב .היישעתה

 תדחוימ תוניינעתה ךושמל

 ודמלש ,םיעיקשמ לש

 המדיקה תא ךירעהל

 לארשיב תיגולונכטה

 םיגשומ .ףסכ לש םיגשומב

 תא וכירדי םינוש

 דרשמ סזויש תויוליעפה

 םוי"" ומכ ,ךוניחה

 0 ירומ סנכ ,''דימלתה

 | % ו ,עונוהו היגולונכט תומגמב םינייטצמ םיטקייורפ תגצה

 תא ךושמל הרטמב ,ריעצה רודה םע תורכיה ישגפמב ןיינועמ לייהצ

 .םינושה תוליחה לש יגולונכטה ךרעמל םיסייגתמה ןיבמ םירשכומה

 דס -א/וצ, 5

 6 - 9 אסשעם\וטםה, 0

 בומנה ימואלניב סנכ

 לש סינוש םיטקפסאב קוסעיש ,יעוצקמ סנכ םייקתי ,הכורעתל ליבקמב

 לטנניטנוקרטניא דוד ןולמב ךרעיי סנכה .תמדקתמ תרושקת תייגולונכט

 תרבח ןוגראב ,6-9/11/2000 ,הכורעתה ימי תעברא ךשמב ,ביבא-לתב

 ,מבי ל""כנמ רבעשל ,רואמ עשוהי דמוע םינכתה תדעו שארב .ייסנכיי

 םינושה םיבשומה תא תוחנהל םיימואלניב העד יליבומ איבהל חילצהש

 :אוצמל רשפא ,ונבוליש םיברה םייאשונה ןיב .סנכה תרגסמב

 ,תויטפוא תותשר ,הידמיטלומ - תורומת לש םלועב תרושקת +

 .ןימז לשממו תודיינ תותשר ,םיריסמת יתורישו תוכרעמ ,תויתשת

 ,א1א1-ו [> תותשר ,ךוניחב טנרטניא - לארשיב חותיפו רקחמ +

 .תרושקתב עדימ ירגאמ ,דיינ טנרטניא ,תיביטקארטניא היזיוולט

 ,האופר ,תותשר לוהינ ,ינורטקלא רחס - אבה רודה ,טנרטניא <

 .תיטוחלא השיגו ספ-תבחר השיג ,םוסרפו קוויש ,תויתשת תחטבא

 .טנרטניא רתאמ דירוהל ןתינ ,סנכהו הכורעתה לע םיפסונ םיטרפ

 יי .\וצוש .(ט\6טסמה-1%801.000/2000 תבותכב הרובע דחוימ חתפנש

 הכורעתב תוארהל סינווכתמ םה המו םיגיצמה לע עדימ אוצמל רשפא

 תנגראמ הכורעתה תא .םייעוצקמה םיסנכה יפתתשמו יאשונ לעו

 7 | .םידיריה זכרמ םע ףותישב ,ופסקנוק תרבח



 קימ

 םידבכה היחתות תא טפוסורקימ הנוויכ ,1995-ב

 ולש תווצהש ןעט סטייג ליב .ןצטואטאעש דגנכ רתויב

 ואמ .טנרטניאל חותיפב וישכע זכרתי דנומדרב

 הנכדיעו תורהצה רופסניא טפוסורקימ הריהצה

 רבכ סויה .הלש ואטט-ה תייגטרטסא תא ףרה אלל

 תא ראתל ידכ הנבל שודיק לש תורתוכ ךירצ אל

 קושמ 86%-כ שדחמ השבכ טפוסורקימ :תואצותה

 טפוסור
 המ תא השיחכמש הדיחיה איה

 םיעדוי םלוכש
 26-ה יבשחמש ןכתיי

 םימי וכיראי אל
 .וב תטלוש איה השעמלו ,םינפדפדה

 הינפב המלידה תא הטילבה םינפדפדה תמחלמ

 ,םויה .טנרטניאה קושב תורבחה לכ טעמכ תובצינ

 וטטומתה קושל הלק הסינכ ינפב םימוסחמהשכ

 וא ,ספא טעמכל הדרי תוחוקל תפסוהל תולעהו

 וא ,ךלש םוחתב תטלחומ הטילש גישמ התאש

 המלידה קוידב וז .ךירחתמל ףרט ךפוה התאש

 לע םינוממה םע דגנתהל טפוסורקימל המרגש

 .ב"הראב םייקסעה םילבגהה יקוח תפיכא

 ןהיניע דגנל ואר ןוטגנישווב תויטפשמה תוטילאה

 ;רפסה יפל קוידב תיטפשמ העיבת להנל תונמדוה

 קושה לש תוסיוו רוצית הב וחצני םאש העיבת

 בצעל םתחלצהש ונימאה םה .םיאבה תורודב

 ןדיעב ,זא - רלפקור לש טפנה תיישעת תא שדחמ

 ןדיעב וישכע המצע לע רוזחת - יתיישעתה

 טפוסורקימ תא קרפל וחילצישכ ,השדחה הלכלכה

 תשרדנש וכירעה םה סירקמה ינשב .סימרוגל

 .םיקנעה לש הלפשהו הענכה

 לע תיללכה העיבתה לש הדי הז בלשב

 ןוחצנ הווהמ ןידה קספ םא םג לבא .הנוילעה

 ולאכ - תורחא תורבחלו 01.-ל ,[\טואסגקט-ל ינמז

 תוקיטקטה ידי-לע הדיצה הרואכל ופחדנש

 39 ימע - ךשמה <1 <1<]

 26 ל4 העדיש המ לכ חא חבש
 :00 לש תוירוגיטקהמ תחא לכב םיעוציבה יאיש לכ תאו תומכסומה לכ תא רבוש 50 יבשחמ לש שדחה וקה

₪ 

/- 
 ו

 580 קזס1655ו0ח8| \(סזא910ו0ח 444 תיעוצקמה הדובעה תונח

 ,םידבכ םייעוצקמ םימושי תצרהל השורדה המצ

 .תידמימ תלת השחמהו היצלומיסב הלכו ינכמ םביתב

 50 אווז גססווס \+\ תיטסטנפה םיקחשמה תנוכמ

 .תריהמ רתוי קוחה ךתוא חקת םיבשחמ מגס לש ולופא תינכות

 ?רותב אבה ימ
 איה לבא ,םיטפשמה דרשמ לש תירקיעה הרטמה ילוא איה טפוסורקימ

 ועייסש ולאכ ללוכ - השדחה הלכלכב תובר תורבח .הדיחיה הנניא יאדווב

 תא וישכע תואצומ - םירזגל טפוסורקימ תא עורקל תיללכה העיבתל

 .תינדפק טסארט-יטנא תקידב תחת ןמצע

 וחפו8ח1 תונכות) םיידיימה םירסמה קושב התטילש תקדבנ .

 םישמתשמ ןוילימ 20-כ לש להק םויה הל שי .(וסס ומכ ,|65580וח0

 אקווד הז הרקמב .םויב םירסמ דראילימכב תלפטמ איהו ,םיליעפ

 40!-ש תננולתמש וז איה ,הרחתמ תכרעמ הל שיש ,טפוסורקימ

 .הלש לודגה קושה חתנב הערל תשמתשמ

 דרשמ לש םייקסעה םילבגהה תקלחמ ידי-לע רקחהל היופצ .ץ

 .םירחתמבו תורחתב הלופיט ךרד לע ינקירמאה םיטפשמה

 הרובעת בותינל דויצה קושב םירצמ אלל תטלוש 0 556

 ןקתל וכפה הלש תונכותהו קושהמ 80%-כ לע תשלוח איה .טנרטניאב

 צטחוקפז ומכ םייניצר םירחתמ רפסמ הל שיש תורמל .וטקפ-הד

 .םוחתב תטלוש קפס אלל איה ,א6זסז

 הסנמ טפוסורקימ .דיה-ףכ יבשחמ קושמ זוחא 70-כב הקיזחמ .>ס!וחו

 2000 ובוטקוא | 4

 !םיקחשמה םלועב הארנ אל דוע הזכ ץוציפ

 ג ססוס 133 סוס 4 30-ב הקיפרגל ילמיטפוא םא חול

 קסחוטוח וו 733-1000 וו < םידבעמ רחבמ

 הדו חטססח / 64/8 ספה 4 30-ה ןאיש ,ינכפהמה ץיאמה

 ₪8 6וסז8 32/8 4 היצפוא

 019816 / (פחו8ח8 4 30 לוק ,הידימיטלומ תכרעמ

 םירוטילקת תבירצל 00-מוו ןנוכ + 12 פס ןנוכ

 חוו "קסחווטחו "וו 1000 \וורל 4 םידבעמ 2 וא

 טופוז06 פסחו 6 ריהמ -הרטלוא ןורכז טייבהגי'ג 1

 | פה 6ו80ו00 2 8/\32-ססה 4 המיהדמ הקיפ'

 אדו הגטססח 648-008 4 היצ

 81 005%5ו3ז 75 68 4 רידא קס
 וחטסוופ הלעפהה תכרעמב שמתשהל תוחוקל ךושמל ךשוממ ןמז רבכ

 2 המתח וז 160 5054 הי
 .פגוווה ורחב םיחתפמהו םישמתשמה לבא 6

 17"-19"-21" \/ש6/ דחוסה 4 םייעוצקמ םיג

 יטננימודה ןקחשל תוריהמב תכפוה הלש ססוו\-ה תשר 060 ו

 הלק אל תורחת הל שי םא םג ,הקירמאב תירלולסה תרושקתה קושב

 קתהש ךכ-לכ תענכושמ סטפוססחוחו ,השעמל .ב"הרא תולובגל ץוחמ

 הקסועו ימצעה רוצייה תא הקיספהש דע תויגולונכטה ראש לע רבגי הלש

 ווהינבו ,תורחא תורבחל שומיש תונוישר תקנעהב רקיעב התע

 .הלש החילצמ דאמה היגולונכטה

 5010 טופוסח 2000 \4+ םלשומה ידרשמה בשח

 .ילכלכ ריחמב הלק הקוזחתו תמלשומ תונימו
 .ביצקת לכלו דיקפת לכל תוילמיטפוא תורוצ]

 \חופ/"'ססחו\טחת"ןוו 733-1000 שוק 4 םידבעמ

 .הדו חמש מ זס / אספזח 2000 4 םייפרג םיציאמ רחבו

 ופוו טסוומ/דסס 7200 השוו טק וס 7568 4 םינימא םיקסי
 אפו וחזס| 815 \וסותסזפספו 4 תשרב הדובעל ןכו

 50[ :ופא +4 תיטקפמוקה הדובעה תונחת

 תוריש יקפלדל תילאדיא .דחוימב תיטקפמוק תידרשמ הדובע תנחת

 עדימ יפוסמו תופוק ,םיקנב ,תוחוקל

 798-1000 !/₪ה ,3-םויטנפ וא ןורלס 4 םידבעמ רחבמ

 ,לוק סיטרכ ,ךסמ סיטרכ ללוכ ,וחופו 8105 4 יביטרגטניא םא-חול

 098 יקשממו תשר סיטרכ

 םיטקסידו 00 יננוכ ,חישק קסיד 4 םיננוכ רחבמ

 (וצאסא) מ"ס 31889 4 יטקפמוק זראמ

 מ ג ס

0/1 
 ימגס 3

 ןוטילשה ללגב תבלוצ שא תחת תאצמנ וזה הרבחה .[1סחו 65106.6

 .הריכמל תודמועה ,ידיינ-אלד יסכנ לש תומישרה קושב הלש הקזחה
 ספחזוטחו |,

 שו א וו

 וודיוו וידוא תויגולונכט לש ליבומ קפסל תכפוה .0 5

 .תיחוור'הכפהש תונושארה מוק.טודה תורבחמ תחא איה .טנרטניאב
 ךתשקב יפל רופת ,יטרפ םולח
 .תודחוימה ךיתושירד יפל תונבל חמשנ ךלש 561 בשחמ תא

 ם" ביש ה פ

 09-9568587 .סקפ ,09-9563536 .לט
898, 04-8100612 
 2078 .ד.ת ,9 תיכשמ 'חר
 46120 חותיפ הילצרה .ת.א

 יודנטסל תכפוהו תכלוה ,הלש ושגס-ה ןפדפד תייגולונכט .:חסחש.60חו

 "ש הזל המוד דמעמ הגישה איה .טנרטניאל ירלולסה רוביחה קושב

 םינוממה וכישמי יתמ דע .56-ה יבשחמב !ח(סזח61 םאסוסזפז ןפדפדל

 ?הלש יטסילופונומ טעמכה דמעמהמ םלעתהל םייקסעה םילבגהה

 .התפמ ריחמ תעצה לבקתו היוצר הרוצת תמישר םע ונילא הנפ

 חוו

. 
 ב
 \צ

 ועו .5שחו .60 .ו

 ה ה +



 :הלקה ךרדב חוכרעלמ חשה
9% 

 המ קוידב תעצבמש תכרעמ .רוגס ןורתפ אוה םיבשחמ םגס לש ןורת]

 ךישממש תוחוקל תורישו דיחי קפס לש תוירחא םע ,הנממ הצור התאש

 לש הנקתהב הלכו תרושקתה תשר תשירפב לחה .ךרדה ךרוא לכל ךתיא

 םיבלושמ תרושקת דויצו הנכות ,הרמוח .ינורטקלא ראודו טנרטניא יתרש

 .הרחתמ ןורתפ לכ רשאמ עקשומ לקש לכמ הרומת רתוי ךל |תיש ןורתפל
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 :תקפסמ םיבשחמ מגס

 השיכרה ינפל ןונכתו ץועי יתורש %

 דחא רוקממ תכרעמה לכ לש השיכר %

 תשר תויתשת ללוכ ,העמטהו הנקתה %

 השיכרה רחאל הכימתו הכרדה +

 תוירחא ירחאו תוירחאב םינוקית תוריש 4

 תנווקמ הכימתל ₪390 0656 4

 :תיתוכיא הרמוח +

 50 08ח 0סחוכט(פז :הדובע תונחת 4

 50 09ח, !חופ| 05 :םיתרש +

 וו דחוחאקפ6 תרבחמ יבשחמ :םיאשינ (

 6800, |חו9| :תרושקית דויצ +

 ו אסא :יפקה דויצו תוספדמ +

 :םיבלושמ םימושיו הלעפה תוכרעמ +

 ₪501 \\וחססוט 2000 ז0/56ח/61 (וחססוופ 95/98

 \!וסוספ1[0 501 560/96 =א0ה8חַה6 4

 !ווסזס50 |! 60 500

 \/!וסספסה 51/5, ₪35, טפו 5000

 פוסז806 !/ו3ח801, 800 8 05106

 :הבחרו תימוקמ תרושקת +

 הקוזחתו טוויח ללוכ ,תוימוקמ תותשר +

 היצרגטניאו םיבתנ ללוכ ,\וג\\ תותשר (

 ןופו/3|| -| 80 יתרש ללוכ ,טנרטניאל רוביח (

 קא תותשר ,טנ-ארטניא תותשר +

 5 'תרשו סטו! תותשרב הכימת +

 . ו
 ו .=.---4 ו

 םכח ינורטקלא רחמל םיועדח םיתרש
 תיתשת תיינבל םידעוימ םישדחה 501 5טס6ז56ח/6ז 'תרש
 תילכלכו תיטקפמוק ,הקוזחתל הלק ,הביצי ינורטקלא רחס

 םיבשחמ תיתשת שרוד ,5-6סחוחופוס6 ,ינורטקלא רחס
 םע ,םייטירק םימושי הילע תונבל רשפאש םיתרשו
 החלצהל .תונימזו תונימא ,תלבגומ יתלב לודיג תלוכי
 מגס לש םימושיה יתרשל קוקז התא ינורטקלא רחסב
 .דיתעה תא םהילע תונבל רשפאש םיתרש ,םיבשחמ

 םיינוניב 6-םט551ח655 'רתאל תרשה
40 0802 5061801001 

 תסז-פושפס תולוכיו תוריתי ,40 ,יתיישעת 19" ןורא זראמ

 חופו "קחווטח "|| 733-1000 הל 4 םידבעמ 1-2

 ווג 160 505 טס וס 292 68 4 םיפילש םיקסיד 4

 1-4 68 ק0-193 504 4 ריהמו לודג 500 ןורכז

 264 סו + 4882 טוז | 4 תולבגומ אל הבחרה תויורשפא

 לוהינ תונכותו חאוס רקב ,םילופכ םיררוואמ ,םילופכ חוכ יקפס

 480 םימושי יקפסל תרשה
0 6812 9001561067 

 תיעוצקמ המצוע םע ,הבוגב 10 קר ,חוטש 19" ןורא זראמ

 חוו קסח(וטחו |!| 733-1000 \ור2 4 םידבעמ 2

 טופ 160 505 14668 4 דע חפנ םע םיקסיד 2

 1-4 68 0 133 50 4 ריהמו לודג 500 ןורכז

 םאה-חול לע קסיד ירקבו יפרג סיטרכ ,תשר סיטרכ

 דיחי חוכ קפס ,דיחי 64 / 32 םוז הבחרה ץירח
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 לועבוע הקירגהו ואדיוה לב
 תונורתפ תקפסמו הקיפרגהו ואדיוה יסיטרכ בטימ תא תקוושמו תאבימ םיבשחמ םגס

ארוה ,רפס יתב ,םייקסע םימושיל םייביטרגטניא
 םייטרפ םישומישו ואדיו תודיעו ,טנרטניאב ה

 ו
1 
 נ

 1 ו
 צב

 הזו חגסםסא +\ רחא םלועמ 3ס הקיפרג יסיטרכ

 הישעתב ריהמה ,סוופזופחפ ידבלבו שדח 30 עונמ

 ההובג הנחבאל ספה-508ו ןורכז טייבהגמ 128 דע

 יתיב ןורטאיתל עפ/שוקפ6-2 חונעיפב הרמוח תכימת

 ואדיו תטלקהו היזיולט טלקמ תללוכ ,אוו-וח-ווסחססז תסריג

0 
 פט! (\+ תרצות תודיעו-וידוא-ואדיו תכהעמ

 \ווחד/-דופ9ו9 498 4 םלשומ יתיב ןורטאית

 \וווחז/-60 686 4 םיקסעל ואדיו תודיעו תכרעמ

 וווחד/-הפסוס 645 6 דחא סיטרכב ואירטסו היזוולט ,וידר

 \//וחד\-058-=0 692 4 ינוציח 058 לודומב תודיעו תכרעמ

 .תמלשומה הידמיטלומה תכרעמ תא תונבל

 .ושומימב ךתיא ףתתשהל חמשנו רגתא םע ונילא הנפ

 וו

 סומו

 םולח םישגהל ךל תרשפאמ םיבשחמ מגס

 ןארשיב שדח
 05קז6ְצ '0יטרכ

 .םלועב רתויב םירלופופה ואדיו תדיכל יסיטרכ

 ,טנרטניאב /וט60 51ז68חוזחַח-ל םיילאידיא

 תובורמ (שו ₪60 60ח16ז9ח0ו09) !אדיו תודיעול

 .הידימיטלומ ירתוכ תנכהלו םיפתתשמ

 יעוצקמ ואדיו תרושקת דויצב הליבומה הרבחה

 59000 690 4 \(פפ ירתאב ואדיו תמרזה תונורתפ

 םיחבושמ הידמיטלומ ירזבאו םיגצ

 \ו6/0851.ס0ו תרצות ואדיוה תונורתפה לכ

 \ופאוטסוחו /8א 4 תוידוחי ואדיו תוכרעמל חותיפ תביבס

 וחוטזחשו \/660 4 תוינוגריא םינפ תותשרל םייביטרגטניא תונורתפ

 0 !/56) השדחה תוטש -ןורטינירט תייגולונכטב םיגצ

 םיקהבה אללו םיקייודמ םיעבצב ,שטניא 15-- 

 םסוטע סטוו-לו 3ס-ל תויתוכיא לוק תוכרעמ

 ווזג160 805)-ו טווזג ו/א/100 םיריהמ םיקסיד

 תיברימ תונימאל טופס תרצות 505ו-ו וס ירקב

 01690008 לש לוק יסיטרכ ,לטניא לש תשר יסיטרכ

 םיילטיגיד םיטרסב תיתוכיא היפצל 8אסס יננוכ

 יוביגלו רודיבל ,םירוטילקת לש הבירצל 00-ה/וו יננוכ

 תיבלו תשרל ,ויד תקרזהו רזייל תוספדמ רחבמ
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 563537 .סקפ ,09-9563536 .לט
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 2078 .ד.ת ,9 תיכשמ 'חר
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 עש .50 ה .60.]]

 ןיידע וזה הכרעמה - טפוסורקימ לש תוילאטורבה

 תובוט תרשבמ הניא םג הקיספה .םויסמ הקוחר

 ונברדו רדגה לע הכ דע ובשיש תורבח תורָשְעל

 .ןוטגנישוומ םינטפשמה תא

 םילופונומה לש אבה רודה

 ,תועודי תואמגוד יתש קר ןה 689ץ-ו 1

 תחתמ תואצמנש תורבחל ,תורחא תובר ךותמ

 סילופונומה יחסכמ לש פוקסורקימה תַשְדעל

 הליטהש וטוה אוה ףסונ עודי הרקמ .ןוטגנישוומ

 םיטפשמה דרשמב םייקסעה םילבגהה תקלחמ

 תרבח לע \/טו!שסטומ לש תוטלתשהה ןויסינ לע

 תשממתמ התיה ולש הקסיע ,5קווו| הינופלטה

 הרובעתה קושב לקשמ-דבכ ןקחש תרצוי התיה

 םינקחשל ןמז-קספ הנתנ וזה הטלחהה .טנרטניאב

 ועיגי םמצע םה רשאכ הרקי המ לבא ,םירחאה

 וישכע שי תובר תורבחלש רורב !הדמע ותואל

 העיבתה לש הפיאשל רשקב תוינש תובשחמ

 לעו ,סירזגל טפוסורקימ תא עורקל תיללכה

 ידי-לע םייעבט סילופונומ תוסיוו לש ןויערה

 םאש םויכ םסינעוט םיבר .קוחה תויושר

 איצמהל היה ךירצ ,תמייק התיה אל טפוסורקימ

 וליבויש םיגיהנמל קוקו יגולונכטה סלועה .התוא

 םירחאש ךכ ,םיקוושה תא ורובע ורידגיו ותוא

 ינקת לע תוססבתה ךות עיקשהלו סנכיהל ולכוי

 .תומיאת םיחיטבמש וטקפ-הד

 םיאתהל םילוכי טסארט-יטנאה יקוח םאה

 לש קחשמה יללכב םידחה םייונישל םמצע תא

 .רלודה ןוילירט תלאש יהוז !השדחה הלכלכה

 חומצלו םוקל השדח הרבח הלוכי הבש תוריהמה

 קוסיעה ימוחת תא לילכ תונשל זאו ,לופונומל

 םייקסעה םילבגהה יקוח תא תכפוה ,הלש

 .תלעות ירסחלו ,םייאכראל

 םיחקל רפסמ ונל קפסל הלוכי הירוטסיהה

 18א1 הצלחנ 1982-ב .םילופונומ לע םיעשעשמ

 דרשמ ידי-לע הקרופ אלו ,היילתה לבחמ

 ןגייר אישנה לש ותיילע :תוביס יתשמ ,םיטפשמה

 האצמנ התמצועש לכל העדויה הדבועהו ,ןוטלשל

 ןיזגמ +

 ןסרדנא קראמ
 \ לע רבדל בהוא אל רבכ

 .טפוסורקימ טפשמה דגנ

*- 
 יא

- 

 א

 ,םירחא םג םיגהונ ךכ - הזה ןיינעב דבל אל אוה

 רתויב םיפירחה הידגנתמונ הנורחאל דע ויהש

 ואישל עיגמ טפוסורקימ לש הרקמה .הכיעדב

 םעפה םגש תוריבס הנשי .המוד הנפמ תדוקנב

 ,ב"הראב בורקב רחבייש ,שדחה לשממה ריזחי

 אל בושחו .םתרואמל טסארט-יטנאה יבלכ תא

 רתויו רתוי הארנ טפוסורקימ לש לופונומה - תוחפ

 ,תשרה יבשחמ םע המחלמב .יטנוולר יתלבכ

 ,םידיינה םינקתהה לש סוצעה ןווגמהו

 לש סדמעמ הארנ ,טנרטניאב סינימזש םיתורישהו

 הברה תויעבה יריתעו םיכבוסמה 26-ה יבשחמ

 איה טפוסורקימ ,השעמל .רבעבמ חוטב תוחפ

 ןכתיי - םיעדוי םלוכש המ תא השיחכמש הדיחיה

 .םימי וכיראי אל 0-ה יבשחמש

 סיקה ,טנרטניאה סוחתב םזי ,ןייטשלדא סכלא

 תקסועש צווגוטח םשב הרבח הנורחאה הנשב

 השע אוה .(6אא1) תוחוקל ירשק לוהינל תונכותב

 תחא דוק תרושב וליפא שמתשהל ילב הז תא

 דוק ןיב בוליש לע ססובמ ולש ןורתפה .דנומדרמ

 טנרטניא ימושיי ןווגמו (0קטמ %סטוטט) חותפ

 ,סקוניל תצק ,8טח לש הרמוח"' וירבדל םיללוכש

 ."117א.-ו שפוא הברהו תוילמינימ 76 תונחת

 .ולש תונורתפב םילולכ סניא טפוסורקימ ירצומ

 רצומ להנמכ ולש הריירקה תא ליחתה ןייטשלדא

 טלחהב .םש ותדובעמ הנהנ אקוודו טפוסורקימב

 שפחמש ילאקידר גולונכטכ ותוא גיצהל ןוכנ אל

 ופוסב ,וירבדל .רבעשל וקיסעמב סולהל תונמדזה

 01:66 ירצומ המכ שוכרל ןווכתמ םג אוה ,רבד לש

 לבא .תצק בחרתי ולש קסעהשכ ימינפ שומישל

 דוגינבש ,םויהש חיכומ ולש סזימה וישכעל ןוכנ

 טפוסורקימ ירצומ הבש הרבח םיקהל ןתינ ,רבעל

 .ינויח ביכרמ סניא

 לש 1006061006-ו ןייטשלדא לש \וז]טח

 לדג רפסמ ךותמ תואמגוד יתש קר ןה ןסרדנא

 ,(.50%) םינווקמ םימושיי יתוריש יקפס לש ךלוהו

 תויולעהו שארה באכ לע רתוול םירשפאמש

 תנכותו הרמוח תריתע הרבח לועפתב םיכורכש

 ,תשרהמ תורישי םימושיי ליעפמ התאשכ .6

 ונלגרתה" .םתוא קזחתלו ןיקתהל ךירצ ךניא

 ,םיינכט םישנא ידמ רתוי ונלש הביבסב תוארל

 רשפא םויה" ,ןייטשלדא רמוא ,"םירקיו םינצחש

 ."גניסרוסטואאב לכה תושעלו םהילע רתוול

 אוצמל פא-טראטס תורבח תולוכי ,המוד ןפואב

 המקהל היגולונכט לש גוס לכ 1000061000 לצא

 רתאה תא גיצמ ןסרדנא .ןווקמ קסע לש לועפתלו

 התא" ."תונכות לש תילאוטריו חוכ תנחת"כ ולש

 ןוסחאה חטש לכ תא דיימ לבקמו רבחתמ

 התאש הנכות תביבס לכב ,ךירצ התאש תויצקנופהו

 ."\\םסטואא וא סיראלוס ,1גצּג ,שמוא ,סקוניל - הצור

 לופכה רסומה לע תומשאהה תא לבקמ וניא ןסרדנא

 ךפה אוהש ריבסמ אוה .ולש תיקסעה תוליעפה לש

 תויגולונכטה ןיב תדה תומחלמב ךוותמל םצעב

 המגמה תא ןמסמ התע םיאור ונאש המש .תונושה

 תויגולונכט לש ןדיע - דיתעה לש רתויב הבושחה

 תוצצופתה שי" .חוקלל םינפה םע ,תוריש תוחנומ

 בחרמב םיבבותסמש םיקפסה רפסמב הרידא

 ןיב דימתמ חתמ םייק" .ןסרדנא רמוא ,"יטנרביקה

 עגרכו - היצזיטרדנטסל הייטנה ןיבל תונשדחה

 הניא תונשדחה .תונשדחה ןוויכל רתוי איה הייטנה

 ח + ."תורישב אלא הנכותב תדקמתמ

 < 2000 ובוטקוא



 לה ודידי לע ₪

 יל אב יכ םתס :םעפהו

 ,ידוסי ,יניצר ןויד .רבדל

 לע ,ירמגל רתוימו ,דמולמ

 לש תידוחייה רובידה תוברת

 יאדכ המל .עדימה תכיפהמ

 המלו ,יאחנשל רשקתהל

 םימש אל םינרדשה לזאזעל

 הקילאטמ רתוי

 200 ונוטקוא | 0

 תקעוז "יאחנשמ יאבכל יתרשקתה לומתאיי

 םתס" ,ונריע יבחרב תמהלתמ תמוסרפ הנורחאל

 תונברדמ ןופלטה תורבח לכ ."'רבדל יל אב יכ

 םא םג" ךבל לע רשא לכ תא דיגהל םויה ךתוא

 ןהל בושח .ןתרדגהכ ,י'דיגהל בושח והשמ ךל ןיא

 ףרא לכב ,העש לכב ,רבד םוש לע רבדנש דאמ

 תונכומ ןה ךכ םשל .םמודו חמוצ ,יח לכ םע ,ריעו

 חבזמ לע ,םיפירעתה תא תיתועמשמ ליזוהל

 .דובכה לכ .שדוקה ראב תישפוחה תרושקתה

 וב בצמ ראתמ "תרושקתי' חנומה יחה םלועב

 .רשק םהיניב םסירצוי (רתוי וא) םימזינגרוא ינש

 חיר ,עבצ ,לילצ) והלשכ רסמ חלוש 'א םזינגרוא

 םע יטנמורה םוחתב החלצהו הירבחל שייד וא

 דלומ רינ

 רסמה תא טלוק יב םוינגרואו ,(תודוקנ שולש

 עדיב םידיוצמ .םאתהב ותוגהנתה תא הנשמו

 לש סיעפמה ןנוזח יכ וניבת יאדוו ,הז בושח יעדמ

 ."תרושקת" תגרדל ברקתמ וניא ןופלטה תורבח

 בצועו ןנכות ןופלטה רישכמש םושמ ,ךכש לבחו

 דצמ עדימ תרבעה :תיסיסב תיתרושקת הרטמל

 .הלילח רזוחו ,'א דצל יב דצמו ,'ב דצל יא

 וליפא הסנמ אל ,דגנמ ,תילאוטריוה תרושקתה

 .הינופלטה לש תיסיסבה רושקיתה תמרל עיגהל

 היצאוטיסה אוהש) יידחא לע דחא"י טא'צ טעמל

 בהאתהל םילוכי סישנא ינש הב םוקיב הדיחיה

 'ב דצלו שדוח חלקתה אל 'א דצ םא םג ,הזב הז

 תרושקתה בור ,(רזלג הסעת םירמ םיארוק

9 

 'זגמ חה +

 / .הווקת-חתפ ,הירא ק 64 למע 'ח"

 \\ ו 6 [
 םידוחיי תונורתפל

 7763ק רםייא דיינ ןרקמ

 ג"ק 7
 הפו ו! טושאפ 0

 הססוז דזגע406!\!|6 602 דשא
 ב"כ 2

 קסחזטחו !!| 650 \/וח>

 0ס8-ש ימינפ

 דפד 18.3" ךסמ

 יּוָז
 ספ \/זווסה 60 6

 15" 6 ךטמב הנבומ בשחמ

 !חופ| [06ח(טחו !ו|

 וחוש! ,דחס |חופו 5 ןחפו66 !סָחס 30 קסח!טחו 5 הז 01516700 80075 95 סקסו

 6 //וחסו5
 ₪856 דזחווחה| ד 0

 םכח םיטרכ םע
 | תמלשומ הנגהל

 ,םיקסעה םלוע לש םירגתאה םע דדומתהל ידכ

 .רתויב םייעוצקמהו םימדקתמה םילכה תא ךדיצל ךירצ התא

 !רתויב בוטה םע חילצהלו דובעל וטילחה רככ םלועב
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 םחומה תמרי םע רשק לכ אללו ,הנחבא אלל

 .ללכ-ךרדב טא'צל םהירבח לש לדה

 \ורע חילצמש רתוי תולודגה תוקעומה תחא

 איה - הלאכ תורסח אלו - ויפוצל םורגל 2

 ,עובש ידמ "תשריי לש טא'צב ההומתה הייהבה

 ,םירחא םיבר םיפוצ ומכ .תוינכותה םויס רחאל |

 קר הוכ שנוע יל עיגמ המל יתנבה אל םלועמ |

 "ריש סויה" תא תוארל יתשקעתהש ללגב

 הריש תא האירקמ ןוזניסומ דרו תא עומשלו

 .םיילגרה לע דימת לפונש הלש לותחה לע הגונה

 תחא תבב סיקרזנ ונא ,ררושמה רבד רחאל דיימ

 םיסרע ,תרוחשת ינב תורשע .רחא םלועל

 ,ןיינמה ןמ םיליצבמיא םתסו םיממעושמ
 9 שש -

 לש טנרטניאה רתא תא םהינומהב םישדוג

 תויהל רומאש והשמ להנל םיסנמו "תשרי היצקינומוק רוציל וליפא הסנמ אל תילאוטריוה
 ו 1 ו "

 לש היצולובאה ךלהמב ,ליגרכ .תיסיסב תישו
 םדא ןיבו ,ורבחל סדא ןיב תילאוטריו תרושקת י אה ךלהמב ,לינדכ ,תיטיטב תועונא

 רשפאש העידיה םצע ,תילאוטרי
 ףתשל םירומא םיללמואה םינרדשה .ןרדָשל = 195%% העידיה םצע ,תילאוטריוה תוברתה

 תיישעב קפקופמה ךרוצה לע ליפאמ והשמ תושעל

 ברע :טאיצה תא ואיצמה ךכ םשל .והשמ ותוא

 לדה םחומ תמריז תא םיגגהמה םישלוג לש בר

69 -- 
 חנומה יחה םלועב

 בצמ ראתמ "תרושקת"

 וא) םימזינגרוא ינש וב

 םהיניב םירצוי (רתוי

 חלוש 'א םזינגרוא .רשק

 ,עבצ ,לילצ) והלשכ רסמ

 ה'רבחל ש"ד וא חיר

 יטנמורה םוחתב החלצהו

 ,(תודוקנ עולש םע

 טלוק 'ב םזינגרואו

 רסמה תא
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 / תינופוידר / תינויזיוולטה הכובמה םע הלועפ

 םהיגיגה בטימ תא םיגגהמ ,תאזה תילאוטריו

 םיכוז הרומתבו ,תוחפ רקיעבו רתוי םימכחותמה

 אל התא ןרדש" חסונב תועובק תויוסחייתהל

 רקיעבו ייילש םשית דיגת ןרדש תאיחיב" ,"קיחצמ

 םימחה םיסושה דחא ,"הקילאטמ םיש ןרדשיי

 םה טא'צה יפתתשמ תומש .ליינה הינופוקקב רתוי

 הנואה לע הארנכ םידמלמו ,םרקיעמ םייודב

 ,"תטלוש הפיח יבכמ"י :סבור לש תלבגומה תינמיה

 וב ירוקמ יוניכ ) "123456789" ,ייליחשמה"

 סנאה" ,(םישלוג השיש תוחפל םירדהתמ

 .הזב אצויכו ,"ןורשה דוהמ ןורוד" ,"יתרדסה

 אילפהל תיזנכשאו תדמולמ אמגוד םשל

 ,24.9 םוימ "תשריי טא'צ ריצקת ןלהל ,העפותל

 :הלילב 2:00 העש

 99599999 :ןועבטמ דדוע

 ף :ליחשמה

 :הלולח

 :הלולח

 :הלולח

 1000 רבוטקוא

 ד"ווס וס(! ו5 |
 ןכסו[6[-!ה+ וחווז...

6% 
 תילאוטריוה תרושקתה

 עיגהל וליפא הסנמ אל

 רושקיתה תומרל

 .הינופלטה לש תיסיסבה

 לע דחא" טא'צ טעמל

 אוהש - "דחא

 הדיחיה היצאוטיסה

 םישנא ינש הב םוקיב

 ,הזב הז בהאתהל םילוכי

 אל םהמ דחא םא םג

 שדוח חלקתה

 תיביטמיטלואה הריחבה |
 ךסמ יעוציב םע ללכהמ תאצוי הנומת תוכיא תבלשמה הגוצתל [

 תללוהמה םיגצה תחפשמ ,6090108 -ב רמגנ ךלש שופיחה ,םימלשומ
 00 עקרמ םע ,ק677 ינכפהמה חוטשה גצב לחה .\/ופושפסחוס לש
 םע ,0ח815 הדובע תונחתל יעוצקמה גצב הלכו ,יגולנא/יתרפס 17"
 \/שששפסחוס ,ץרה 75-ב םילסקיפ ןוילימ 3 תנחבאו 6 227 תרפופש
 בוטה תא םישרודש םישמתשמל םייביטמיטלואה םיגצה תא תקפסמ

 רתויב

 תורשפ אלל םיעוציב
 קהבה לכ ןיטולחל תענומ \/וואופסחוס לש 06090108( תייגולונכט |

 ,םירישע םיעבצ םע ,רתוי הדח הנומת ןירקהל ידכ עקרמה ינפמ
 \/וסושפסחוס לש םיגצהמ דחא לכ ,ךכמ האצותכ .רתוי םיקייודמו םירהוז
 םיתוויע אלל ,דואמ ההובג הנחבאב ,םיטרפ תברו הדח הנומת רציימ
 דחוימב ןידע (הספחופ וו םיצירח לירג .םייניע תופייע תמירג אלל\

 יריתע םימושי רובע תילאידיאה הריחבל םתוא םישוע הובג ןונעיר בצק\ |
 בוציעו הנומת תכירע ,רואל האצוה ,היצמינא ,ם"בית ומכ ,הקיפרג | 6

 .(\טט ירתא

 רקב ,םיסרפה ירוטע \/וסוופסחוס ירצומ לע ףסונ עדימל
 ונלש רתאב

 12345678910 :קנייר

 ּ 12345678910 :אזא. טאן ₪

 | 1 :בהאה ןזרג םחול

 | ווו!!וילש המשנ ךתוא בהוא ינא לעי :ז[8₪ אגא

 \צעצעצצ.צוסעעפסחו6.6ס0הר 2 :בהוה ןזרג םחול
 תוגיצנל רשקתה ,ךילא בורקה ץיפמה לע םיטרפל

 מ"עב קטינמוא ,לארשיב \/וסוצפסחוס

03- 0 

 3 :בהזה ןזרג סחול

 4 :בהזה ןזרג םחול

 123456789 :ןורשה דוהמ ןורוד

 םירפסמ יל ןיא :רנייר

 תופייעמ קר הז :רוחש ריבא

 י :ןיקצומ תיירקמ סדה
 | 0 תו | לו קמ | 815 | כע :ןיקצומ תיירקמ סדה
 501800/וסו6)020 | 40.507/"17ה | 40.00/"17ה | 4570/19% | 22/00 ו | מ

 2 ₪05 | תקפה | 827 | ל | | | 5 :ןועבטמ דדוע

 :ייייויל % לא" 1 | 7 תו 1 םנ טיצב שי םילבמט הזיא :יניטל

 כ | ד 9 | ד | 09 || !סירייארפ םתא המל :18 קרב

 ע :שששששוננננד

 טימסוריא םיש ןרדש :יניטל

 (.מ.נ -!!) ונוא תירק יחי :ינבבוש ינד

 !ןיקצוממ רדה םיניינע המ :יפונס

 הבבס :ןיקצומ תירקמ 20רדה
 דוס \15] דחה סוס ' סה

 "גם ה +

 \/וסו 50

0 

 ו ו 2 חטשלצש |

6% 
 ןיטסוו5חוהש

 5-0 יעד פדה דס

 מ"עב קטינמוא
 הוקת-חתפ ,הירא תירק ,5 ןפואה 'חר
 03-9211198 :'סקפ 03-9212040 .לט
 סוויס חוסר .00.ו| :ינורטקלא ראוד

 0 0 0 מ ו 1 8 וז 0 ו
 0 5 ה 0 ו נע 0 וז 1 5



 לללללווווווס :הליל

 תשר ינא תאו גוד דמ :תלייא

 ייייה :ןולרק

 !אבצב :יפונס

 הירבט לש ילכה רוע ןרע :ילימ

 יתכלה בוט :יניטל

 !!!!הקילאטמ םיש ןרדש :שששששוננננד

 הלעמל ואיצוה רשא ןיע ידח םיארוק

 המרדל בל ילוא ומש ,ארקנה תנבהב "קיפסמיימ

 הל המקרנש ,בלל תעגונהו הנטקה תישונאה

 דמחה תמלע ןיבו יייפונס" ןיב טאיצה ךלהמב

 הלמחו יפוי ,ךור המכ ."ןיקצומ תירקמ 20רדהיי

 ."?ןיקצוממ רדה םיניינע המיי הרושב םירצומ ונא

 תטלשנ יתלב תוינשוחו תושיגר ,הנובת המכו

 ."הבבס" תיעמשמ-ברה התבושתב ונא םיאצומ

 לש ופוס זהאלפומ תודידי לש התליחת וז םאה

 רפסמ רחאל םלוא ,המולעת ןכא !רעוס ןמור

 :שגר לש שדח םרוב המאופה תשדחתמ תורוש

 אל טא'צה ףוסל דע סלוא ,יפונס לאוש "זאבצביי

 .ףינס ףינס .הבושתל הכוז

 תא ןיקצומ תירקמ 20רדה הבתכ םאה ,ןכבו

 תכלשה ילע תשווא ילילצל בלל םיעגונה היבתכמ

 2000 רבוטקוא | 4

 לע הפוגב הניגמ הדועב ,הבונדה תוניראוזק לש

 םע דחאתהל ידכ הסיסבמ החרב סאה ?ונתדלומ

 ןיינעתמ סלועב והשימ םאה !ויפונס הביל בוהא

 !וינממ \וח םהיניב םיסחיה תכרעמב

 טא'צה לע טבלתסהל דאמ לק ,בל םתמשש יפכ

 יתעד תוינעל לאשנש והשמב רבודמ .תשר לש

 ,רוקמב ."'גנב גנג" הנוכמ אוה םש ,ונרופה םלועמ

 הבורמ ,ןורטסוטסט ריתע יתצובק טקא וה

 תילכשה םתמר יכ קפס ןיאו ,םישנ לדו םירבג

 לש וזל הליבקמ ליינה טאיצה יפתתשמ בור לש

 לבא .אביקע יינבל הלבקתה אלש םי תלצבח

 המשאהש תויהל לוכי ,תצק הז לע םיבשוחשכ

 טפסנוקה יגוהב אלא ,טאיצה יפתתשמב הצוענ אל

 רשפאמ וניא תיוושכעה ותרוצב טא'צה .ומצע

 ןעבט םצעמש תואמסיס תחלבהל טרפ רושקית

 תא סיסנכמ ונייה םא םג .תויטתאפו תושודנ ןה

 טא'צב שרטנחל םהל םינתונו תועדה יגוה ילודג

 ,םתסה ןמ ,תאצוי התייה האצותה ,"תשריי לש

 :ומכ והשמ

 זתויהל אל וא תויהל :ריפסקייש

 תא חכשת לא ,השיאה לא ךתכלב :השטינ

 .טושה

 .ונניא - ןיאהו ,ונשי שיה :סדינמרפ

 .םייק ינא עמשמ בשוח ינא :טראקד

 .קנע ןתייול איה הרבחה :סבוה

 גישי אל אוה ,ץורי סליכא המכ הנשמ אל :ןונז

 .בצה תא

 .סיזראתקל עיגמ ינא :וטסירא

 ןיידע ,ןחלושה לע םעפ ןוילימ הכא םא :םוו

 .הכמה לילצל הכמה ןיב רשק חיכוא אל

 םעפ ךלש שארה תא עקתא םא :ראואהנפוש

 חיכוהל חילצת ,ריקב תחא

 !הקילאטמ םיש ןרדש :סקראמ לרק

 ךויחב םיטא'צה תוברתל סחייתהל רשפא

 המכב רבודמש ךכב ןיינעה תא רוטפלו קיקד

 םידבכ תויהל ילב חדבתהל םיצורש סיצעגייש

 :תחא הקיצמ הדבועמ םלעתהל השק לבא .ידמ

 תכלוה ונלש תמהבתמה הרבחה תונורחאה םינשב

 ,תוליגרה תוחישב םג טא'צה ןונגסמ תעפשומו

 םתיאר יתמ בושחל וסנ .ילאוטריוה םלועל ץוחמ

 םתחלצהו תונורחאה םינשב יטילופ ואוש קוט

 הרטנמה תוחיבנל רבעמ ,תיתימא החיש רתאל

 יל עירפת לא התא זא רבדל ךל יתערפה אל ינא"

 ןחלושל ךומס ,סדלנודקמב םעפ תבשל וסנ ."ירבדל

 םירמוא םתוא עומשלו ,הרשע-שמח ינב םידלי לש

 ןווכל ןויסינ לכ אלל ,םיעזעומ םילביצדב רבד םוש

 אב יכ ,םתס אלא - תיפיצפס ןזואל רמאנה תא

09 - 
 הלמחו יפוי ,ךור המכ

 המ" הרושב םירצומ ונא

 ."?ןיקצוממ רדה םיניינע

 תושיגר ,הנובת המכו

 תטלשנ יתלב תוינשוחו

 התכושתב ונא םיאצומ

 ."הבבס" תיעמשמ-ברה

 לש התליחת וז םאה

 ופוס ?האלפומ תודידי

 ןכא ?רעוס ןמור לש

 המולעת

.. 

 רנטרפב ךרוצ אלל רבדל הייטנה .רבדל םהל

 םייטילופ תונחמל םג .תלחלחמ ךל בישקיש

 !היעבה המ ,הז לע םיבשוחשכ .רבתסמ ,םימייוסמ

 וושקתל םירומא תמאב אל ירה םולש תוחישב

 לוידב - םולש תוחישב ;םולש םכסהל עיגהל וא

 סתס ...רבדל םידדצה ינש םירומא - טא'צב ומכ

 ח + .רבדל םהל אב יכ

 וגמ ח +

 םינינועמ
 !טנוטניא רת
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 תא תודיקפמ םלועה לכב תורבח רתויו רתוי ומויב 4 ידמ
 הבוטה טנרטניאה תונורתפ תיקפס ,[חוטוחגחש ידיב ןהירתא
 םישפחמ םתאש םיתורשה לכ תא העיצמ [מוטח 0 ב
 רחס ןורתפב הלכו ישיא רתא בוציעב לחה ,טנרטנ -
 .םימדקתמ םימושיב ךמתנו חטבואמ ,ינללוכ ינורטקלא

 :לדבהב ןיחבהל ולכות ןושארה עגרהמ רבכ
 יקסיע א םכתורשל דומעי 1ם(6800-ב םיריחמ
 ןורתפה והמ טילחהל סכל רוועיש ,ישיא 2
 .תולקב ותוא םשיילו - םכרובע רתויב בוטה ₪ 9

 \1ת0סוא8-ו 26 18832186 ורחב םניחל אל 8 מ
 ןושארה סוקמל 1הוטחגח6-ב ןיזגמ א1

 וובשחו 1

 .עודמ וניבתו סויה דוע ונפ .חוריא יתורשב

 ןוסחיא 50

 גורטקלא ראו

 .1זרכז בוס
 עעפ ּהא6 16 //80 שסוא זסז עס"

 ו יו
 יי ותל

 / 5 א

 וה ו 8
 50וטוסה קזסטושסז

 לתשוו

 [ 100 2000 ועו .זח16ז!טחש,60.ז] < 5016560זח16ז!שח4.60. םויה דוע ורשקתה
 .תורומש תויוכזה לכ - 69 2000 1חזשגח6. חש. םישדוח 24ל הזוח ללוכ ריחמ , הנקתה ימד טעמ עמל "



 ;םויהל תומישמ

 לןנמה תא שדחלש
 יאנתב ןיזגמ 20-ל
 םישדחה עצבמה
 .0376965552 :םיטרפל

 לע רונמ המענל ףיסוהל ש
 קילדמהו שדחה ןיזגמה
 ןיזגמ %
 טידחוימ םיאנתב

 ןיזגמ 20 יונמל

 .03-6965952 :םיטרפל

 ןרעל הנתמ תונקל ש
 ,ל"הצמ רורחשה לגרל
 בלושמ יונמ

 ןיזגמ 6% + ןיזגמ 06-ל

 :םיטרפל - םיהדמ ריחמב

0-2 

 = - - ןיווגניפ
 יש% דיה-ףכב

 | 4. | .תוניצרב סקונילל סחייתהל יאדכש רבכ םיעדוי םלוכ

 | 1 חטא ןממזב ?די-ףכ יבשחמב סקונילל רשקב המ לבא

 טפוסורקימו ?ס!חו לש תודיינה הלעפהה תוכרעמש

 שמ 6661 = **" םינרצי המכ םיחיכוומ ,תוריעזה תומרופטלפה לע תורחתמנ

 <: (%-\ < תחלצומ הביטנרטלא אוה דיינ סקונילש

 ילאומש רפוע

 תא תוקזחמ קר ,םוחתב חותיפהו הכימתה ךשמהל | רשפאש והשמ אל איה סקונילש רבכ םיעדוי נבו

 קושב בושח סוקמ סופתל היושע סקונילש השוחתה | לש הלעפהה תכרעמ אל רבכ וז .ונממ םלעתהל

 םג ילואו ,םיתרשה תמרב תוחפל .הלעפהה תוכרעמ החלצההמ םלעתהל השק - םיקירפהו םיטסיכרנאה

 איה אשונה לש רכומ תוחפ ןפ .הדובעה תונחתב | לש תוזרכה .תינוגראה הביבסב הלש תרבוגו תכלוהה

 דיה-ףכ יבשחמ קושב סקוניל לש תוחכונה | תוידיתע תוינכות רבדב ,לטניאו 18%[ ומכ תורבח

 ויועכע םירשקתמ םישדח םימתוח

8% 700-50-0-60-| 1 
| 

 ןיזגמ
 2000 ובוטקוא | 6



 דועבש םינעוט םיבר םיחמומ .םידיינה םינקתההו

 ינוגראה בושחמהמ יניצר חתנ קתעוי רפסמ םינש

 היושע סקונילש רבתסמ .וללה םינקתהל ישיאהו

 .םש םג בככל

 םהידעצ תא ושעי םיבר םישמתשמש איה הנעטה

 סינקתה םע אקווד ,בשחמב שומישב םינושארה

 סיווקמ סקונילה תליהקב .די-ףכ יבשחמו םידוינ

 ,טקוניל יססובמ דיה-ףכ יבשחמ לש החלצההש

 .ותיבה בושחמלו הדובעה תונחלושל ךרדה תא רצקת

 ,םויה הזה קושה לע תורחתמש טפוסורקימו ]ו

 ,ןהלש תיקסעה הסיפתב דאמ תומוד לכה-ךסב

 תדוקנכ תדיינה הלעפהה תכרעמב תוטלוש ןהיתשו

 תויהל היושע סקוניל הזה רשקהב .תיגטרטסא אצומ

 ךכ-לכה תושימגה תא עיצהלו ,ןנערמ שודיח

 תרבח לש הקיעמה הטילשה אלל ,הלש תיביטקרטא

 תכרעמ - רבודמ המב רוכול םג יאדכ .הדיחי הנכות

 תוביציהו המצועה םע ,תיתימא תומישמ תבורמ

 .שוגוא לש תיגולותימה

 עיגה הז הפיאמ

 .שדח וניא די-ףכ יבשחמ לע סקוניל \ירהל ןויערה

 ,המ ןמז רבכ ותוא תוריכמ סםוחתב תוינרציה

 תונויסנ רפסמ רבכ ויה .הכרבב ותוא תולבקמו

 ךייש ,רתויב חלצומה .הזה בולישה תא תושעל

 סקוניל לש בולישה אוהו ,ןורחאה ןמול

 .קאפמוק לש :70) תחפשממ דיה-ףכ יבשחמב

 \/וחטטואא 6₪ לע ססבתה ירוקמה חותיפה וק

 לבא .וללה םינקתהה לש לדחמה תרירב וזו ,0

 ןורכיול סקוניל לש סיכה תסריג תא ןועטל ןתינ

 םיניקתמ םיברש םשכ שממ ,םהלש 718%1-ה

 םיינחלושה םיבשחמה לע \/1חשסואצ 9א דצל סקוניל

 תותיפה ןוויכ לע תוניצרב תבשוח 117 סג .םהלש

 סקונילב שומישל | תויורשפאה | ללגב ,הזה

 םיריכב .הידמיטלומ תונוכת סע תודיינ תומרופטלפל

 םירצומ וק חותיפ לע תדקוש איה יכ וזמר הרבחב

 .םוחתב הכיפהמ ללוחיש

 רתויב קוחרה רבדה איה סקוניל ,הרואכל

 ךותמ החתפתה וזה תכרעמה .דיה-ףכ יבשחממ

 תדרל תברסמ הנש םישולש רבכש וא

 לא םיתרשה לש ןשה לדגממ

 המ זא .תוינחלושה תומרופטלפה

 רב

 אל איה סקונילש רבכ םיעדוי ונבור

 וז .ונממ םלעתהל רשפאש והשמ

 לש הלעפהה תכרעמ אל רבכ

 תוחפ ןפ .םיקירפהו םיטסיכרנאה

 לש תוחכונה איה אשונה לש רכומ

 דיה-ףכ יבשחמ קושב סקוניל

 םידיינה םינקתההו

 החלצההש םיווקמ סקונילה תליהקב

 ,סקוניל יססוכמ דיה-ףכ יבשחמ לש

 הדובעה תונחלוששל ךרדה תא רצקת

 רוכזל םג יאדכ .יתיבה בושחמלו

 תבור תכרעמ - רבודמ המב

 המצועה םע ,תיתימא תומישמ

 שחוא לש תיגולותימה תוכיציהו

 סקוניל תוכרעמ לש ןיערגה !די-ףכ יבשחמ םואתפ

 תוכרעמל האוושהב רקיעבו םג ליעיו לק אוה

 סקוניל ידיסח םיגהונ הרקמב אל .טפוסורקימ

 הצר םהלש הלעפהה תכרעמש ךכב ראפתהל םיגהונ

 תכרעמ לכמ ,?6 יבשחמ לע רתוי רהמו רתוי בוט

 תואסריגה בור תא ץירהל רשפא .טפוסורקימ לש

 יבשחמ לע םג ,וז הביבסל םימושייהו סקוניל לש

 ימושיי ץירהל ושקתיש ,םישלחו םינשי 6

 סקוניל לש דיה-ףכ תואסריג .םייניצר

 ,05 השועש המ דיה-ףכ יבשחמ לע תושעל תוסנמ

 . רתויו רתוי לבא .\\1ח00ואא לש תיטקפמוק הסריגכ

 .רתוי בוט תאז תושוע ןהש םינעוט םיחמומ

 םיעיצמ ,םוחתל םיסנכנש םישדחה םידבעמה

 סייתנש ינפל רשאמ המכ יפ ההובג בושיח תמצוע

 הלעפה תכרעמ ירהל רבכ םילגוסמו ,שולש וא

 .ואה תכרעמה תויהל הצור סקוניל .תיניצר-טעמכ

 םינושארה םירצומה

 יףכ יבשחמ לש םוחתב םויה תוארל רשפאש המ

 לבא .תילכת תגצה רקיעב אוה ,סקוניל יססובמ די

 פישדח םימגד תויונחה לא םכרד תא ושעו בורקב

 .םידיינ סקוניל ינקתה לש ,רבד לכל םיירחסמו

 תולוכיש תודיינ סקוניל תואסריג ןנשי ,תאז דבלמ

 רובע רוקמב וחתופש תומרופטלפ לע \ורלו ןעטיהל

 .לש םירוכיבה ירצומ ,לכל לעמ ,\/ום0 0 5

 תורבחהו סוחתה תוניצר לע םידיעמ דיינה סקונילה

 .וב תוברועמה

 וצוה 4א6חַאא םשב חיטבמו ןושאר רצומ

 ררועו ,[/:חטא \/טח₪ 2000 תכורעתב הנושארל

 גצועמו ביבח די-ףכ בשחמ והז .המוצע תוניינעתה

 9/1טט) טרח תועצמאב וב טולשל ןתינש ,בטיה

 תוליבקמ תודוקפ תועצמאב וא פרג קשמימ ךרד

 מכ .סקוניל לש הדוקפה-תרוש קשמימ לש ולאל

 ויגמ הזה דיה-ףכ בשחמ םג ,6ם וא 2418 יבשחמ

 !%8 קשמימ םג ףיסומ אוה .םודארפניא קשממ םע

 לופיטה-בא .הזה םוחתב חיכש ונניא ןיידעש ,ריהמ

 ,נתכ יוהיז תכרעמ לש תמדקומ הסריג ללוכ גצוהש

 "מלל שמתשמה תא תבייחמ הניאש ,תמכחותמ די

 ומ לש יייטיפרגייה ומכ) תדחוימ הביתכ תרוצ

 ןלמו ןורכיז 8%18 םע עיגמ 86008 .(לשמל

 'צומב לבוקמכ .(רופא ינווג 16) יטמורכונומ

 המ חם +

 תויעוצקמה .ףרטצהל םינמזומ םישדחה ,םינהנ םיקיתוה תוחוקלה
 " .החלצהה .ונלש ןיטינומה םה םינגוהה םיריחמהו ישיאה תורשה

 / !ךלש הלוכ איה

 ההובג המרב סופד תודובע עוציב 6 םדקתמו בשחוממ דויצ 8
 בחר םיתורש ןווגמ 8 יעוצקמו ןמוימ תווצ 8

 ץ/
 תנגוה תונכרצ 0

 68169 ופי ,14 היחתה 'חר מ"עב לה .5] כמ | תוכיאל/ ש 4
 קי
 ו: טד אמ 1-1: .לט 1
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 לש בחר ןווגמב ךמתיי אוה ,סקוניל

 ישפוח היהי דוקהו ,חותיפ ילכ

 .ןיטולחל

 ורכוהש רחא בושח רצומ

 קסטא6| [.ותטא היה ,הכורעתב

 רז .ךווופשנוחטג] תרבח לש

 השדח החותפ חותיפ תכרע

 \ םיתנכתמל | תרשפאמש

 = המצוע יבר םילכ חתפל

 סקוניל תומרופטלפל

 תססובמ הכרעה .תודיינ

 ימושייל הרורב היצטניירוא תלעבו |,

 -ףכ יבשחמל רשפאת איה .םייטוחלא טנרטניא

 בשחנ אל םעפ ףאש) וו לש 1160 ומכ די

 עיתפהל ,(6₪ וא ?ג]ו₪ יבשחמל יניצר הרחתמ

 הנשב ,ןכאו .םישדח םישומישו םימושיי םע

 וססבתיש ולאכ םישדח 11610 ימגד ועיגי האבה

 .קסט(ש| [\םטא-ב שומיש לע

 700 לקוש אוה .\ףטא אוה ןיינעמ רצומ דוע

 .דיינ השילג רישכמ ןיעמכ שמשל דעונו דבלב סרג

 אוהש אלא ,סקונילב שמתשמ אוהש דבלב וז אל

 לע תוססבתמש תונושארה תומרופטלפה תחא םג

 האה דבעמה .ךזגחאוהשוג תרבח לש ("וווטפס דבעמה

 ןמו ול תרשפאמש ,הכומנ קפסה תכירצב ןייפאתמ

 ןפדפד םע עיגמ אוה .תועש 6-ל לעמ לש הדובע

 םיטמרופה בורב ךמותו אטש0₪ לש

 וג ,18%8 ללוכ) טנרטניא לש תויגולונכטהו

 ,חצנמ בוליש והזש םיחיטבמ ד'זגחצמוטוג-ב .(דועו

 קושל ועיגיש םיפסונ וזורק-סקוניל ינקתהשו

 םישדח םיטרדנטס ועבקי הנשה ףוס תארקל

 .םוחתב

 בשחמ ,צטקו תא ריכזהל אלש רשפא יא ,ןבומכו

 סופיטה-בא .0ומגו6 תרבח לש חיטבמה דיה-ףכ

 הסריגהו ,דקתשא 66011 תכורעתב הנושארל גצוה

 ,לעופב .הנימז תויהל רבכ התייה הרומא תירחסמה

 .האבה הנשב קר הארנכ ןימז היהיו בכעתמ קו

 לע ססובמ +/טקו .ןיינעמ היהי הז ,הרקי הזשכ לבא

 רדתב 50008488 םגדמ ריהמ 886 דבעמ

 םיריכזמ (עובקל ןתינש המכ דע) ויעוציבו ,206א[7

 םתוא לע םיססובמה !?40) יבשחמ לש ולא תא

 תגוצתו ,ןיוצמ ינועבצ ךסמב רדהתמ אוה .םידבעמ

. 

₪ 

 תיתימאה היצקרטאה לבא .דאמ המישרמ טיב 16 )

 ןגנ ללוכ ,עיצמ אוהש הידמיטלומה ימושייל הרושק .

 די-ףכ בשחמ לכ ומכו .דועו ,ואדיו ימושיי 3 /

 יקשמימ םע עיגי 'ץסקו ,ומצע תא דבכמש

 .088-ו םודא-ארפניא %

 קר םה וללה םירצומה ,רומאכ %

 החיתפה תיירי וליפא ילוא - הלחתהה

 קר ראשנ .הזה קושה לע לודג ברקב

 אוה חוטבש המ .חתפתי הז ןאל תוארלו תוכחל

 ח + .ןיינעמ היהי הזש

 םירושיק

 /(\ספו!6 !!חטא
 םימושייו די-ףכ יבשחמ אשונב רתויב ףיקמה רתאה

 .תודיינ סקוניל תוביבסל

 רצרורצ 10 1161: א 60

 !וחטא6/ו665.60ו
 ידוסי ןפואב רקוסש 25 6% תשר לש ןיוצמ רתא

 ללכב ,סקוניל לע תוססובמש תונוש בושחמ תומרופטלפ

 .די-ףכ יבשחמ הז

 ארור .11תט00.06166%ת1

 400000 !!חטא
 דיה-ףכ בשחמ לש הפהפיהו םישרמה תיבה רתא

 לע ליעומו ישומיש עדימ הברה םע 06008 3

 .ולוכ םוחתה

 ראו הת 360 תו קח.

 ו 0! וחטא.6סחו
 -ףכ בשחמל דיינ סקוניל תסריג דירוהל לכות הזה רתאהמ

 עיצמ רתאה .קאפמוק לש וק%6 תחפשממ דיה

 .1וחטא-05 בולישה לע םיבר תורוקמו היצמרופניא

 ראשו .1קה1ותטא 60

 דימל רתויב ןמיהמה רמי
 םינתונ םלועב םיחמומה יבוט
 ית תותשר ,'ש'*

 - \6-ב הבוט יכה הקיזומה |ופלטה יט ו םינפדפדל רזע תונכות םע טנרטנ 5 - 2 ןי טוועפ תויהל לובי סה :תידרשמ / ו ו ה הצורמ חוקל :7 תוחלצמה - ןושא\ ז ה יזל ותרזח לע זירכמ | : 2 קח ה 4 -ויתרפיס וווזי\ לויאל ןטק דצצ מ

 יב 20 00
 2000 רבוטקוא , א ,89 וי יליג תילארשיה הרודהמה קס וו 911 םטוווסח אס 1

- 

 הנכותו הרמוח ירצומ לע קייודמו ינכדע ע
 / רוושחימב הרוקש המ לע האלמ הנומת 0

 ב קוש תומגמו תוידיתע תויגולונכט ,טנ ,

 2000 רבוטקוא | 0
| 

 .03-6965552 ןופלטב םייונמ .םינותיעהו םירפסה תויונח לכב גיו!הל \....
 \ \ ---- ו



 רשפא יא שממו םתא תצק השק

 םיצור ,התא םג ,םלוכ .םהידעלב

 ,אצמיהל ,אוצמל ,םיסנמו

 ךיא ,שפחל המב .אצונתהלו

 ונחנא - שמתשהל דציכ ,סנכיהל

 לודגב ,הז תא תושעל ךתוא דמלנ

 .ץמאמ תצק םע וא תולקב ,ןטקבו

 ךתוא תחקל םילוכי שופיחה יעונמ

 עיגהל הצרת וילא םוקמ לכל

 ,הרעסב ונייחל וצרפ םה ךרעב םינש שש ינפל

 שופיחה יעונמ .סוס תוחוכ יפלא לש המצועב םימהמהמ

 ,תיארקאה ,תנמדומה ,תירקמה השילגה תא וכפה

 המ הז תוחפל וא .קיודמו ריהמ ,רדוסמו יבקע והשמל

 יתפומה רדסהמ תינושארה העתפהה .תושעל וחיטבהש

 הלועפה תוריהממ המהדתהו ,401. וא גמס0! לש

 01801 וא ]₪818 לש טלחומ טעמכה יוסיכהו

 .טושפ ךכ-לכ אל הז :השדח הנבותב הגרדהב ופלחתה

 ,אוצמל טושפ תוחפ הברה ,שפחל טושפ ךכ-לכ אל

 עונמב תשרל טלחומ יופיכ קפסל ירשפא יתלב הארנכו

 .דחא

 ]ג הז היה תחא םעפ .ןרות בכוכ עיפומ םעפ ידמ

 .ןוידה תוצובק לש םיללכה תא דיימ הנישו עיפוהש

 רבדל ונתוא ןימזהש 44% 6%\166 הז היה תרחא םעפב

 הלודג תוירלופופל הכוז הנורחאל .שונא תפשב וילא

 .תילצמ ללכ-ךרדבו לכה אוצמל חיטבמש ,60816 עונמה

 - ונמכיסש ומכו ,תחא הבושת ןיא רבד לש ופוסב לבא

 .תוטושפ תובושתה לכ אל

 תונויליגב רוקסי ,שופיחה יעונמל םלשה ךירדמה

 תועצה הברה םע ,הזה םוחתה תא םיבורקה

 תוקיטקט ,תונויערו םיפיט ,תועתפהו

 תצקו ,תואוושהו םינחבמ ,תויגטרטסאו

 בוט ןיבהל ךל רוזעיש עקר רמוח

 הסכמל תחתמ הרוק המ רתוי

'" 
 נב נ
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 אצמיהלנ אןבהל >>
 תא עיבטהל םייאמש עדימה םי לע רבכ ועמשוה תוא

 ןיא - ןוכנ הז ,היהי הזש לככ שודנ לבא .וב שולגל םיעָשו

 שופיחה יעונמ .הפי הלוע אלש עדימ ועופיחמ רתוי ל

 םישוע םה המו ךיא ןיבהל יאדכ לבא ,הנעמ םיעיצמ ם

 ךרדל םיאצויש ינפל

 .עונמה

 .רומשו רוזג

 רינ-רב תימע

 ' | | | | | 0993 יורו" | |

 . ל ₪ | 2 ) 6 ו 1/1 4 |

 ולא ויה הליחת .תשרה לא םהינומהב םירהונ םדאה ינב ולחה ,ומש םיעשתה תונש ,דחא רושע
 רצונ ךכ .לארשי תיב ינומה וכותבו בחרה רוביצה ךכ-רחא ,הימדקאהו םיבשחמה םלוע ישנא
 .תרגוא איהש עדימה תומכ ליבקמב הלדג ,תשרב םישמתשמה רפסמ לדגש לככ :םסקה לגעמ
 םינשב .לדג םישלוגה רפסמו םישנא רתוי תשרה הכשמ ךכ ,עדימה תווכ הלדגש לככו
 ןימהו ,הנשל םיזוחא תואמ לש בצקב תשרבש עדימה חפנ לדג םיעשתה תונש לש תונושארה

 תויהלב םיקוסע ויה םלוכש קוידב ,זא לבא .ולש שדחה עוצעצה חכונ הוואגב ךייח ישונאה
 התאשכ ךל שי עדימ המכ הנשמ אל :הרמה תמאה הרווחתנ םואתפ .תויעבה ולחה ,םיטוסבמ
 הז םיכמסמ לש הלודג ךכ-לכ תומכ ךותב הליעי הרוצב עדימ אוצמל .וילא עיגהל לוכי אל

₪ = 

 .טושפ אל ללכב ללכב

 תשרה דצל וחתפתה תשרב שופיחה תוטיש

 אל שופיחה יעונמ וב םויה לע םירובידו ,המצע

 תשרה ומכ םיקיתע עדימה תויומכ סמועב ודמעי

 דימת היה ,ןותנ ןמז לכב ,םויה דע לבא .המצע

 רשא ,תשרה לש תיגולונכטה תיזחה ,עונמה ותוא

 ךמסמ לכל טעמכ עיגהל ןתינ היה ותועצמאב

 ,ץ גוט! הלא ויה ןמזב תונוש תודוקנב .ךמסמו

 לש רהוזה ימיב .סטספוט סויהו ,[10180ו 1 וגה

 חתפמ תולימ רפסמ שיקהל היה קיפסמ ,ו/ו!וטס!

 עיגהל תנמ לע ,םויה .תוידיימ תואצות לבקלו

 תא טעמ ללכשל יאדכ ,ןוצר תועיבשמ תואצותל

 םיעיצמש םילכב שומיש תועצמאב שופיחה תוטיש

 קוידב ךיא קודבנש ינפל לבא .םינושה םיעונמה

 הפיא ונמצע תא לאשנש יאדכ ילוא ,הז תא םישוע

 .שפחל ללכב יאדכ

 םישפחמ א

 םהמ המכו ,שופיח יעונמ ןווגמ העיצמ טנרטניא

 םישופיחה לכ תא אל .םיידוחיי תונורתי םיעיצמ

 םיעונמש סושמ ,תישאר .םוקמ ותואב עצבל \למומ

 ינפמ ,תינש .תונוש תואצות םיריזחמ םינוש

 תונוש שופיח תורטמל םימיאתמ םינוש םיעונמש

 ללגב וא םישמתשמ םה הב היגולונכטה ללגב סא -

 .םתוחמתה םוחת אוהש םיוסמ עדימ

 .תוירוגטק רפסמל םיקלחתמ שופיחה יעונמ
 סמשב וא ,םיסקדניאה איה הנושארה הירוגטקה
 רתויב טלובה םגיצנ .םילטרופה :רתוי ינרדומה

 ,אוה ןכ ומשכ ,סקדניאה .צגפסט! ,ןיידע ,אוה
 אוה סקדניאה .עדימ לש תינדי תגווסמ המישר

 ןיזגמ ח 0

 ןוויכמ ,שופיח עונמ לשמ רתוי ןטק יוסיכ לעב

 םילמנה תדובע תא םיעצבמ םיבשחמ אלו םישנאש

 יפל גוויס עיצמ אוה .םגוויסו םירתאה תקידב לש

 גווסמ אוהש הדבועהו ,םידומע יפל אלו םירתא

 רתוי לק אוה עודמ םג הריבסמ םדא ינב ידי-לע

 םייחה עודמ הארנ דיימ) סדא ינב ידי-לע שומישל

 שופיח יעונמ לומ ךכ-לכ םישק םיכפוה

 סיסקדניאה ראשו צגוטט! ,ןכל .(םיבשחוממ

 עיגהל ןיינועמ התא רשאכ שופיחל רתויב םיליעי

 התאו ,םייוסמ אשונב םיקסועה םילודגה םירתאל

 םייתש וא הלימב חסנל לוכי :רמולכ) קוידב עדוי

 וא "גהוו6ו6ג ה 016%" :שפחמ התא המ (גג

 ."[גפווסמ והפה2וח6א" וא "ומוט!ו6ה] סגה"

 יעונמ איה שופיחה יעונמ לש היינשה הירוגטקה

 רודה יעונמ וא חתפמ תולימ יססובמ שופיח

 :וזכ איה ולא םיעונמ לש הדובעה תרוצ .ןושארה

 תוקזחומ הכרואלש תיקנע הלבט קיזחמ עונמה

 תוקזחומ הבחורלו ,ריכמ אוה ןתוא תובותכה לכ

 / הלימ תמוצ לכב .ריכמ אוה ןתוא םילימה לכ

 תסחייתמ וילא יפיצפסה דומעה םאה ןיוצמ תבותכ

 תולקב עונמה ףלוש ךכ .הלימה תא ליכמ תבותכה

 .תמייוסמ הלימ עיפומ ןהב םירתאה לכ תא

 םלוכ םידבוע ,1.ץטסא-ו םאטווט ,101ם0ז 114

 םילקתנ הז גוסמ םיעונמ .וזה הטישה סיסב לע

 םיקניל יפלא תלבקל תמרוגש תחא תיזכרמ היעבב

 תולימב םישמתשמ םסניא םדא ינב :םיטנוולר אל

 רתוי תצק םילמס תלעב הפשב אלא חתפמ

 "ןדרו'ג לקיימ" םירמוא ונחנא רשאכ .םיבכרומ

 עונמ .לקיימ הזיא םתסל םינווכתמ אל ונחנא

 תצק הרוצב ותוא ןיבי הזכש שופיחב לקתיש שופיח

 הלימה העיפומ ןהב םידומעה לכ תא רזחה :הנוש

 ."ןדרו'גיי הלימה וא יילקיימ"

5 5 . 

 ומרז םימ הברהו םינש עבש .םיסקדניאה ךלמ
 דחא ןיידע אוה ץּווסס! לש סקדניאה לבא ,טנרטניאב
 .רתויב םיליעיהו םיחונה שופיחה ילכמ

 ריהמה וא קזחה היה אל םלועמ אוה .להקה ביבח
 ירלופופה תויהל ללכ- ךרדב חילצמ 1605 לבא ,רתויב
 .םיסקדניאהו שופיחה יעונמ לכ ןיבש
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 תוירולקה תומכ לע עדימ אוצמל לכוא הפיאיי
 יםוסרפ רוד

 לש רהוזה ימיב

 היה קיפסמ ,ץ0חסס\

 תולימ רפסמ שיקהל

 תואצות לבקלו חתפמ

 תנמ לע ,םויה .תַויִדיימ

 תואצותל עיגהל

 יאדכ ,ןוצר תועיבשמ

 תוטיש תא טעמ ללכשל

 תועצמאב שופיחה

 םיעיצמש םילכב שומיש

 םינושה םיעונמה

 תפסונ הירוגטק ורצי וז היעב רותפל תונויסינה

 רודה יעונמ .ינשה רודה יעונמ :שופיח יעונמ לש

 לע תויטסיטטס תוקינכטב שומיש םישוע ינשה

 אלבט םיקיזחמ םה .םישמתשמה תא דומלל תנמ

 תבותכ לכ םהב ,חתפמ תולימ יעונמ לש וזל המוד

 תלימ יבגל תויטנוולר ןויצ תלבקמ םיריכמ םהש

 תוגהנתה תובקעב הנתשמ הו ןויצ .תמייוסמ שופיח

 םישמתשמ הרשע לכמ העשת םא :םישמתשמה

 ,םיוסמ קנילב ורחבי םיוסמ שופיח םיעצבמש

 ותואל שופיחה תלימ ןיב רשקמה ןויצה קזוחי

 םהילגר תא םירידמ םישמתשמהש םירתא .רתא

 בשח עונמהש תורמל םיוסמ שופיחל רשקהב םהמ

 הטמ וקחדייו ילילש קוויח וגפסי ,םיטנוולרל םתוא

 םילוכי םה ךכ .םייטנוולרה םידומעה תמישרב

 ,םיישונאה םישמתשמה ,ונחנא המל דומלל

 יעונמ ."ןדרו'ג לקיימ" םירמוא ונחנאש םינווכתמ

 וטו וא 00086 םה םיטלוב ינש רוד

 ילעב םייפיצפס םיעונמ המכ םג ריכהל יאדכ

 שופיח עונמ אוה 6)ג :הרצ תוחמתה ימוחת

 ,תשרה לש ןוידה תוצובק ,וגטחשו תא גלטקמה

 ,תויעוצקמ תויעבל ןורתפ שופיחל ןיוצמ אוהו

 לע עדימו ,םיבשחמב הנכותו הרמוח תויעב

 החמתמה עונמ אוה !אטזומטח!וטמו .םינוש םיביבחת

 עדויש עונמ אוה .48% 199% .םייאמדקא םירמוחב

 :ומכ הליגר הפשב תוחסונמה תולאש לע תונעל

 ."זתוריפב

 ,ןכ םא ,לולכת תחצנמ שופיח תייגטרטסא

 :בטיה ריכמ שמתשמה סתוא םיעונמ ינש תוחפל

 רודמ ,דחא עונמו םירתא שופיחל דחא סקדניא

 םילוכי םיזעונה .םידומע שופיחל ,ינש וא ןושאר

 סוחתב החמתמה ישילש עונמ המישרל ףיסוהל

 .יפיצפס ןינע

 םישפחמ ךיא
 אל םיקניל םילבקמ ונחנא המל ונבהש ירחא

 הפש שופיח יעונמל !םהמ םיענמנ דציכ ,םיטנוולר

 הדיחא הפשה .םינמיס רפסממ תבכרומש ,םהלשמ

 םישמתשמ םיעונמה לכ אל לבא רתוי וא תוחפ

 ריבסי ומצע תא דבכמש עונמ לכ .םינמיסה לכב

 דומעב ,שמתשמ ןכ אוה םינמיס הויאב קוידב ךל

 תועצמאב .םדקתמה שופיחה דומעב וא ולש הרזעה

 לש םיכותיח הזיא עונמל רידגהל לכונ הפש התוא

 ונחנא עדימ הזיאבו הלבטהמ ףולשל וילע עדימ

 .םיניינועמ

 !ןדרו'ג לקיימ לע שופיחה תמגוד תא רכוז

 .(") םיישרגה אוה רתויב ישומישהו ןושארה ןמיסה

 לכל סחייתהל וילעש עונמל רמוא םיישרגב שומיש

 תללוכש התליאש םא .תחא הלימכ ןהיניבש המ

 לכ תא ריזחת א1:ווגש| סגה םילימה תא

 ,דחיב וא דרפנב םילימה תועיפומ ןהב םידומעה

 םיעפומה תא קר ריזחי "א[6ח46| 10688" שופיחה

 ונבתכש ומכ קוידב ,וז דיל וז םילימה יתש לש

 לע םיישרגה םיקיפסמ ,םמצעלשכ .םיישרגה ךותב

 לבא .םייטנוולר אלה םיקנילה בור תא לטבל תנמ

 דאמ והשמב ןיינעתהל םייושע ונחנאש ןוויכמ

 .םיאנת ביצהלו ךישמהל לכונ ,יפיצפס

 .() סונימהו (+) סולפה סה םיאבה םינמיסה

 לש םיריש תולימ ,אמגודל ,םישפחמ ונחנא םא

 קר ריזחהל עונמהמ שורדל לכונ ,םיוסמ רמז

 ,סולפה תועצמאב תמיוסמ הלימ םיליכמש םידומע

 תועצמאב תמייוסמ הלימ םיליכמ סניאש וא

 רשפאי סונימהו סולפה ינמיסב שומישה .סונימה

 הכרדהב םיבשחמ
 בשחמה תועצמאב בותכ עדימ דועית
 אלמ םידמול םתא הב הכרדהה תתיכב קיחמה 4
 תא טורטורפב בותכל םייס התע קרש הצרמה .עד 6
 תחא ד" תעונתבו ודי תא ףינמ םתשפיחש עדימה לכ
 םתאו .םיכירצ םתייה קוידבש המ לכ תא קחומ 7
 לכה תא םשור היה הצרמה קר ול 8 -

 בשחמב הידמיטלומ תגצמ םתנכהו םתבשי הלילה 2
 ,ולשכעו ,הללחתה רבכ הבישיהו ןווכמ 1 .
 תלעפה ןיב הצירב םיקוסע םתא ,הניש אלל הל" 1
 םינירקמ םתא וילע חולה ןיבל םכלש דיינה בשחמו
 םתננכתש המ לכ תא ריבסהל שאו  ןויסינב
 ה .םכל התצקוהש

 ?וללה תועפותה תא םיריכמ
 רישכמ קושל הנורחאל האיצוה תיאקירמא הרבח ה
 לש םירחאו ולא םיכרצל הנעמ תתל דעוימ רשא ,דחוימ
 .םיבשחמב עובקה שמתשמה
 "ע [ראב קוושמהו (חחוחווס) "ו?מימ" לורקה רלשכמה
 וניה מ"עב תוילוק רוא תוכרעמ ףט דעו ףלאמ -
 .רצומב םוכחת םע הלעפהב תוטשפ לש ינשדח בוליש

 קיחמ חול לכל ריוא חל תועצמאב דמצנה ו
 דנואפ-ארטלוא לש םירוסנס ינש בלשמ - ליגר יתתיכ
 תא וא חולה לע בתכנה עדימה תא עגר לכב םיהזמה
 בחתכנה עדימה לכ תא םיסינכמו ,ללאוטריו טע לש ועגמ
 .בשחמה ךותל חולה לע
 בשחמה תלעפה תרשפאמ "ולמימ"ה לש תפסונ תורשפא

 לע הנרקה תעב רבכע עגמבכ
 בצמב .קיחמה חולה
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 ךתינ - הז םירבד
 תא ליעפהל
 חולהמ תגצמה
 ךרוצ אלל
 תרתוימ תוקסעתהב
 תורשפא ךותו בשחמב
 בלה תמושת ללכ דוקימ
 .תגצמבו חולב
 לע דבוע רומאכ רשא ,"וימימ'ה
 הבוגמ ,דנואס ארטלוא ןורקע
 ,םודא ארפניא ינרק לש תכרעמב
 קיחמ חול לכל םוקאו תועצמאב דמצנ
 רשפאמה טמרופ םג קשוה הנורחאלו) ליגר ידה
 בולישה תא ךכב רשפאמו ,טרא' צ-פילפל ררשכמה - ח
 הלעפההו ,דועיתה ,הליגרה הביתכה ןיב שרדנ ךכ לכה
 .בשחמה לש הטושפה
 ובוצלעב ,ותלעפה תוטשפב וניה 2 2 -

 תוכרעמלו ויתולוכיל תיסחי - ך ו ?ל תלסחי - ז ן

 ,תובישי ילרדחל הדובע ילכ השעמל וניה "ולמי"
 ךשומ רבכ הזכש רותבו ,הכרדה יפוגלו תואטיסרבינוא
 .םינוש םיתנכתמ ולרחא
 ךיב "וימימ"ה תנכותב שומיש ךות ורצל ולא םיתנכתמ
 ,תכרעמל תומלאתמה (ס08) דלי בתכ ?והיז תונכות ראשה
 תחת וז 8ס8הס-כ רישכמה םע הדובע --
 תרשפאמה תידועיל הנכות ןכו א6ו\60ח8 תמרופטלפ
 בולישב חולה לע בתכנה עדימה לש ודועית תא
 השג טמרופב רועישב םיעמשנה תולוקה לש ןרכנוסמ
 רועישב ,הכרדהב לובגה םה םימשה ,התעמו ו
 .קט-ילהה תרבח תובישיבו רפסה תיבב

 ףט דע ףלאמ
 ךמפוה םייח
 03-6886662 :לט

 'זגמ ₪ +

 2000 רבוטקהוא| ם4 |
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 .תואירב םישנ קפס אלל אוה 068 לש שופיחה עונמ .תואי
 ןוידה תוצובקב עדימ שפחמש ימל םלשומה ןורתפה

 ,56ח9( לש

 ןדע-ןג אוה אסחחסזח! פח[ שופיחה עונמ .י
 .ינופצ רוא

 םירמאמו םיימדקא םירמוח שפחמש ימל יתימא

 .תוסנל הווש .םייעדמ

2 

2 6 

 אלש םידיחיה שופיחה יעונממ דחא .י
 .ינש רוד עונמ
 תכלוה תוירלופופ דבלמ .םילטרופל ךופהל ושקעתה

 .הבוט הדובע השוע טושפ אוה ,תרבוגו

 3000 בוטקוא| 8

 הפש שופיח יעונמל

 תוחפ הדיחא ,םהלשמ

 לכ אל לבא רתוי וא
 לכב םישמתשמ םיעונמה

 עונמ לכ .םינמיסה

 ריבסי ומצע תא דבכמש
 םינמיס הזיאב קוידב ךל

 דומעב ,שמתשמ ןכ אוה

 דומעב וא ולש הרזעה

 םדקתמה שופיחה

 התליאשה ,אמגודל .התליאשה תא דדחל

 +"08%16 םסוש16" +6

 םשה תא סג םיליכמש םידומעה לכ תא ריזחת

 ךישמהל לכונ .!עווטא הלימה תא םגו יאוב דיוויד

 :התליאשה תא דדחלו

 +"0816 016" +1ע16% +"]16 סח תוגגזיפ"

 רישה תולימ םע םידומע ונל ריוחת ,וזה התליאשה

 :שורדל לכונ המוד הרוצב .יאוב דיוויד לש 1.1 סח וגז

 +"08%16 כסוו16" +1ץו168 -"]16 0 חוהויפ"

 דיוויד לש םיריש תולימ םע םידומע ונל ןתיי הז

 .1.ו6 סח ווחגזא םניאש ,יאוב

 שופיחה יעונמ ,םיבשחמה םלועב רבד לכ ומכ

 'גרו'ג ילגנאה יאקיטמתמה םע תוקומע םידדוימ

 הנממ ,תינאילובה הקיגולה םע - קויד רתיל וא .לוב

 םושרל יוצר .08-ו .\אש םירוטרפואה םיחוקל

 םושמ תאזו ,ןוחטיב רתיל תולודג תויתואב םתוא

 תורחא רושיק תולימו) טז-ו 36 ומכ םילימש

 ללכ-ךרדב תועיפומ אל ,(ווו6 הלימה תמגוד

 לכב טעמכ תועיפומ ןה :שופיח יעונמ לש תואלבטב

 .שופיחל תויטנוולר ןניא ןכלו קודב:רש ךמסמ

 ןיבמ עונמהש חיטבי תולודג תויתואג שומישה

 .שממ לש הלימב אלו ןמיסב רבודמש

 .םמש זמורש יפכ איה ,05-ו \אס לש םתלועפ

 התליאשה ,לשמל

 החו560 זמ ,\\ 1

 -ו וטוט| םילימה תועיפומ םהב םידומעה תא ריזחת

 .סולפה ןמיס תועצמאב שופיחל המודב ,וו00

 חו51668תו 05 1

 םיפדה תא ,08 ןמיסה אלל טושפ שופיח ומכ ,ריזחי

 .4ווטח₪גוה הלימה וא ןוטוט| הלימה העיפומ םהב

 דע הברה ונל םישדחמ םניא ולאה םינמיסה ינש

 הנה .םיירגוסה ,ישילשה ןמיסה תא םהילא ףרצנש

 :תזה בולישה לש תוירשפא תואצות

 +016] +( 51068 0ח6)

 +ועוס +(*08%10 פס 6" 0 סט

 +ח608 +(18986] 4 (*םופ] הוה"

 "וש גגא"))

 יעונמ בורב תולבוקמ וללה תוקינכטה ,רומאכ

 דומלל ידכ רבסהה ידומעב יצהל יאדכ .שופיחה

 םג יאדכ .עיצמ עונמהש םיפסונ םייגול םילכ לע

 הדובעב תוליעיש ,תונוש שופיח תוקיטקט ריכהל

 לבא ,םיעונמה לכ םע וא ,םימיוסמ םיעונמ םע

 ח + .האבה הבתכב לפטנ רבכ הזב

 רתויב םיבוטה שופיחה ירתא

 םיטקדניא

 ווא. 8100.008 ה < .ץ סח!

 וואו 401.00 . ה חוסזו6ס כח !זח6

 ןוועאר רוד יעונמ

 וא ואש 4.00 < ו

 וא ואש .טא 116.60 < 8

 שואו .1עטספ 00 | 5

 א וו .\01001.00ח | 0

 ינוע רוד יעונמ

 \אושוא .200816.008 | 6

 רצ וצו .0100111.00 < . םוז6ח+

 םייפיצפסה

 ראואוא.00]ג.ט0ממ/טפטמס| | 066 טפח

 ראו -םסח טז! 6ז.טסהנ את זה[

 וא שוא .001.]8 < 6 5

 םש תויהל
 ךלש רתאה תא ךופהל הצור ?וב רקבל אב אל דחא ףאו רתא תונקה
 חיטבהל ךילע ,ימלועה םישלוגה להקל הנופ התא םא ?טיהלל
 המ קוידב הז .שופיחה תואצותב הובג ךתוא וגרדי שופיחה יעונמש
 םעפה תושעל ךתוא דמלנש

 הרבח .טעמכ סוי לכ ומצע לע רזוח רופיסה

 םינכת ,המיהדמ הקיפרג ול שי .רתא המיקמ

 דבועו תשרל הלוע אוה .ינואג הנבמו ,םיקתרמ

 רקבמ אל דחא ףאש איה הדיחיה היעבה .ןיוצמ

 ךושמל ידכ תויורשפא המכ הרבחל שי וישכע .וב

 ,ימוקמ אוה רתאה לש דעיה להק םא .םישלוגה תא

 עסמב םירלוד יפלא תואמ עיקשהל הלוכי איה

 ,תוצלוח ,תוצוח יטלש ,ינויזיוולט םוסרפ

 ףסכ תוחפ הל שי םא .אל המו ,םיעבוכ ,םירקיטס

 ,םירחא םירתא םע םירנאב ףילחהל הלוכי איה

 וא ,הלש רתאל םיקניל םלצא לותשל םתוא לדשל

 ןותיע הזיאש הווקתב תונותיעל תועדוה רזפל

 .רתאה תא ססרפי

 הברה םגו רתוי העונצ ,תפסונ תורשפא הנשי

 גואדל :ימואלניב להקל םינופ רשאכ תישעמ רתוי

 גוריד .שופיחה יעונמב הובג גוריד לבקי רתאהש

 רפסמ ךלש רתאל חולשל לוכי שופיח עונמב הובג

 אל התא .תילמינימ העקשהב םירקבמ לש לודג

 תויהל לוכי הז - קסע הז ליבשב ליעפהל ךירצ

 םג .ךמצע תוחוכב תמקהש ריעז ינורטקלא קסע

 תוקינכטה - הז ליבשב ידמ רתוי ךירצ אל

 ,ומצע רתאב םייוניש עוציבל תורושק תוירקיעה

 םע תיסיסב תורכיה תשרדנ םהב שמתשהל ידכו

 עוציבו ,םיעונמ המכב םושיר ,שופיחה יעונמ

 .רתאה ידומעב םילק םייוניש

 תא ריבסהל יאדכ לכ םדוק

 םנמא שופיחה יעונמ :היעבה

 ,םמצעב | םירתא | םיאצומ

 עיגהל םישלוגל םירשפאמו

 ךל סירשפאמ םג םה .םהילא
 ךמצעב ךלש רתאה תא סושרל

 .םהלש םינותנה יסיסב ךותל
 השענ םיעונמה בורבש איה היעבה

 ןיזגת ח + !ויזגמ ח +

 ד דיוק ₪-0

 6 ןקז\66<. הוט וו =
".600110000 506605 60901 .80000 60-64 46 

 גו" הן]=" הג (-א 580 שופ - טז (8ורווט וא 81 וז ראו]] 08196 עו שזטָב"

 רמרש זרא

 תחתמ הבתכה האר) םכח תואצות גוריד סויה

 ךלש רתאה תא םיאתמ ךניא םאו ,(עונמה הסכמל

 םירחתמל ועיגי םה ךתוא ושפחי םישלוגהשכ ,וילא

 ללוכ - םירתאה ימיקמ בורש רבתסמ .םדוק ךלש

 םע דדומתהל םיעדוי סניא - ןתסנרפ וזש תורבח

 םייסתשכ .דחוימב ךבוסמ אל הּזש תורמל ,בצמה

 תוחוכב תאו תושעל לכות ,הבתכה תא אורקל

 .ךמצע

 עונמה ךותב
 ריבסהל בושח ,תוישעמ תוצעב ליחתנש ינפל

 .שופיח יעונמ לש גורידה ינונגנמ לע םירבד המכ

 תוגרודמ םיעונמה בור לש שופיחה תואצות ,עודיכ

 .ןהלש "תויטנוולר"ה תדימ יפל תוגצומו

 איה ,שופיחה תולימ לש היצקנופכ ,תויטנוולרה

 תעפשומ איהו ,ךתוא ןיינעל ךירצש דיחיה דדמה

 םיירקיע םיטנמלא המכל םירושקש םירטמרפמ

 :רתאה ידומעב

 .(ץוווט) דומעה תרתוכ .1

 םייפולח םיטסקט ,(800ֶע) ףוגה :דומעה ןכות .2

 םג שופיח יעונמ המכבו (4( וטאוא) תונומתל

 .([8טווהגזאא) תורעהה

 .(א16(ג אטץואסז68) דומעב תורדגומש חתפמה תולימ .3

 (כטצשו1קווטמ) רואיתה הדשל םג שופיחה יעונממ קלחב

 .ךשמהב תצק רבדנ וילע םגו ,בושח לקשמ שי

 וו
 וש

 וו[ ברד( 516160 - טוט] 0
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 רונטזה וואו 1601" <[ = ברד + 510560 וא ]וש ותו: 1000 וה קו"
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 ,חתפמ תולימ ,תרתוכ לש םיטנמלא הגיצמש 111'א11, דוק לש תינייפוא אמגוד
 .הנומתל יפילח טסקטו ,ףוג

 הפ שח ב םטחשאסאש
 1 2 >< 302 4 + 4 כ ₪
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 4 ו ₪ כ ₪

 -ב "₪500 0815" התליאשה תואצות .הובג זוכיר
 תולימ זוכיר תעפשה תא ןיוצמ תומיגדמ 8
 םינושארה תומוקמה תשולש :תרתוכב חתפמה
 .14.2%-ו 15.3% ,50% לש םיזוכירל םיכייש

₪ 
8 
> 0/00/08 
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( 0107066068 
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 וש 60107: 0663200 ) .ו

 הבש [0618 א6ץושסז65-ה תמישר .תונוכנה םילימה
 דוקב העיפומש יפכ ,ח88/(ח.ססחח רתאה שמתשמ
 .רתאה לש תיבה דומע

0 

 טיב 0 ו

 ואירטס תוכרעמ רכומ התא םא .םירחתמהמ דומלל
 בהוא 401801 המ קודבת אלש המל תוינוכמל
 : .הלאה םירתאב

 ה 2000 רבוטקוא
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 ר שפחמ .םהירחא לגרל |
 50ע.ססזח תא הסנ ?תופסונ =
 ילימה ןהמ דומלל |

 2 אב תונושארה תויתואהמ תחאב =

 8" הו ותא אח טפבב"

 1000 ונוטקוא

 םירטמרפ ינשב םישמתשמ םיעונמה בור

 :םידומע לש גורידו הכרעהל םיירקיע

 ,(א6צ ואסז₪ טחצווץ) חתפמה תולימ זוכיר

 ךותמ שופיחה תולימ תעפוה זוחא םצעב אוהש

 אוה שופיחל טסקטהש חיננ ,לשמל .ללוכה טסקטה

 רתאה לש ישארה דומעה תרתוכ םא ."ריק ינועשי

 זוכיר ,"םייטתסאו םייעוצקמ ריק ינועשיי איה ךלש

 2 יפל בושיחב) 50% היהי תרתוכב חתפמה תולימ

 ךומנ גוריד לבקת וז תרתוכ ןכלו ,(םילימ 4 ךותמ

 הבש "םייעוצקמ ריק ינועש" תרתוכהמ רתוי

 .(םילימ 3 ךותמ 2 יפל) 66.7% אוה זוכירה

 קחרמב יולתש ,רשקה אוה ינשה בושחה דדמה

 ,הז דדמ יפל .טסקטב שופיחה תולימ תעפוה ןיב

 בוט רתוי ןויצ לבקי "םייעוצקמ ריק ינועש"

 ןיב קחרמה יכ "םייעוצקמ ריקו די ינועש"מ

 .רתוי ןטק "ריקייו ייינועשיי םילימה

 וללה םירטמרפה ינש תא בשחמ שופיחה עונמ

 ללקשמ ,םדוק וניוצש םיטנמלאהמ דחא לכ יבגל

 לש יפוס גוריד קיפמו ,םיפסונ םירטמרפ המכ םע

 .תואצותה

 חתפמה תולימ :חתפמה
 ןווכתמ ינא ,"חתפמ תולימ" לע רבדמ ינאשכ

 תוחוקלהש בוט יוכיס שיש םילימ יפוריצו םילימל

 תאיצמ .שופיח עונמל וניזי ךלש םיילאיצנטופה

 רתויב בושחה רבדה אוה תובוט חתפמ תולימ

 ,לק הזש בושחלו תועטל רשפא .בוט גוריד תגשהל

 בשוח חטב התא .רתוי בכרומ תצק ןיינעה לבא

 אוצמל רשאמ לק רתוי רבד ןיאש עגרכ ךמצעל

 שמתשהלו ךלש רתאה תא תוראתמה םילימ המכ

 ,וצמיא םירתאה ינוב בורש השיגה קוידב תאו .ןהב

 הלוכיש הנוכנ אל יכה השיגה םג איה הרקמבו

 .תויהל

 ירישכמ תרבח לש הילעב התאש עגרל חיננ אוב

 ./\צו 681 816ז60% אוה הרבחה סָשו ,תוינוכמל וידר

 שארל ךל וצפק חטבש תוילאיווירט חתפמ תולימ

 יאדכ ,ןוכנ ."("בז 5\טוטספ"ו "41 גז 5וטוטסא" ןה

 הז םא לבא ,הובג ןונימב ךלש רתאב ועיפוי ןהש

 ריבס אל חתפמה תולימ לכ לש ןונגסה היהי

 םידילקמ םישנאש רמוא ללכה .קוחר עיגי רתאהש

 אל - םתוא ןיינעמש המ תא שופיחה תוזורחמב

 שופיח עונמב הובג גוריד

 רפסמ ךלש רתאל חלשי

 םירקבונ לש לודג

 אל .תילמינימ העקשהב

 - ידמ רתוי ךירצ
 תוירקיעה תוקינכטה
 םייוניש עוציבל תורושק

 םישרדנ .ומצע רתאב

 יעונמ םע תיסיסב תורכיה
 הונכב םושיר ,שופיחה
 םייוניש עוציכו ,םיעונמ

 רתאה ידוונעב םילק

 היהי אל סא .םישפחמ םהש יפיצפסה רצומה תא

 -ו 464( ומכ םילימ לש הובג זוכיר ךלש רתאב

 הרבחה סש תא םיריכמ אלש םישנא ,לשמל 001

 .התוא אוצמל ולכוי אל טושפ ךלש

 םוקמבו ,חוקלה לש שארל סנכיהל הסנ

 דקמתה ,רכומ התאש רצומה רואיתב דקמתהל

 רצומהש םיכרצה תא תוראתמש חתפמ תולימב

 תוווצוט סח וש" :תוזורחמה תא לשמל הסנ .קפסמ

 ופנו ישומיש קירט ."טמז %קטה(סזא"ו "8

 המכ תוסנל אוה תובוט חתפמ תולימ תריחבל

 ,שופיח יעונמב ךלש הרבחל םייטנוולר םייוטיב

 םילבקתמש םידומעב תוטלוש םילימ וליא תוארלו

 רמאי והשימ סא .שופיחב םינושארה תומוקמב

 הזש ול תונעל לוכי התא ,ןויער בונגל ומכ הזש ךל

 סודיקב ןיבמש ימ .רקחמ עוציבל רתוי המוד

 אוהש ינפל רתא תשרל תולעהל ועמ אל םירתא

 .הז תא השוע

 תרתוכה

 שופיחה עונמ גורידב רתויב בושחה טנמלאה

 תועיפומש םילימ .(11ו8₪) דומעה תרתוכ אוה

 םיליממ רתוי הברה גורידה לע תועיפשמ תרתוכב

 ןכל .רתויו 10 יפ דע םיתיעל ,דומעה יקלח ראשב

 אלו ךלש תרתוכב הלימ לכ ףוסה דע לצנל בושח

 !'זגמ ח +

 המכ הרכחל שי
 ךושמל ידכ תויורשפא
 להק םא .םישלוגה תא
 אוה רתאה לש דעיה

 הלוכי איה ,ימוקמ
 יפלא תואמ עיקשהל
 .םוסרפ עסונב םירלוד
 ,תפסונ תורשפא הנשי
 הברה םגו רתוי העונצ

 רשאכ תישעמ רתוי
 :יטואלניב להקל םינופ

 רתאהש גואדל
 הובג גוריד לבקי
 שופיחה יעונמב

 רושיק תולימ אל וליפא .תרתוימ הלימ ףא םישל
 שופיחה יעונממ קלחש תורמל ,ווןוט-ו גת ומכ
 תויהל תרתוכה לע ,ינש דצמ .ןהמ םלעתהל םיעדוי
 ,שופיחה תואצותב םגו ןפדפדה ןולחב סג - האירק
 םיטמרופ ינש םנשי .שלוגה תא חירבת איה תרחא
 םש םע תרתוכ :היעבה םע תודדומתהל םיירשפא
 צו (םז 51טז608 - 6001 צוטוטטא," :ןונגסב טוריפו

 הליכמש תרתוכ וא ;"ַשוטטו כקזוטספ, 9טקסזוסז אטו ושש

 אג הגז 5וטזטסא," :דחוימ רשק ילב חתפמ תולימ
 "0001 %וטוטספ. 8044 ןקו\טסא, אטקטווסז אטו ןטט

 ,רתוי האירק ןושארה גוסהמ תרתוכ ללכ-ךרדב
 םיאתתש חתפמ תלימ אוצמל השק םימעפל לבא
 .תרתוכב "תישאר" הלימכ

 ונשי ,םיבר םידומע םע לודג רתא ךל שי םא
 תצקה חתפמה תולימ תא ריבעהל אוהו חונ ןורתפ
 תא םצמצמ ה .םיימינפה םידומעל תובושח תוחפ
 לש זוכירה תא הלעמו ישארה דומעה לש תרתוכה
 שופיחה יעונמ .תמאב תובושחה חתפמה תולימ
 תא םימשור (5ו6₪1%) "םישיבכע" לע םיססובמש
 ףאש ךכ ,ךלש רתאב סידומעה לכ לע םינותנה
 .דוביאל ךלת אל חתפמ תלימ

 ןיזגמ ח'

 ףוגה
 ףוג אוה ךלש דומעב ינשה בושחה םוקמה

 ,שופיחה יעונמ ןיב סג עצוממב .(800צ) טסקטה
 .תרתוכה ירחא תובישחב ינש םוקמב אוה ףוגה
 ותוא ךופהל ןפוא סושב רוסא ,תאז תורמל

 ףוג תא בתוכ התאשכ .חתפמ תולימ תמישרל
 עונמ אלו) םישלוגהש דאמ בושח דומעה
 תויופידעה רדסב ןושארה סוקמב ויהי (שופיחה
 םיבהוא שופיח יעונמש דומע לבקת תרחא ,ךלש
 יאדכ ,תאז לכב .הקד יצח ירחא םיבזוע םישלוגו
 תא םיבתוכשכ םירבד ינש ןובשחב תחקל
 יעונמ הברהש עדתש יאדכ ,תישאר .טסקטה
 םוקימל רישי סחיב גורידה תא םינתונ שופיח
 יאדכ ןכל ,דומעה תלחתהל סחיב חתפמה תלימ

 בורק םקמת תמאב תובושחה םילימה תאש
 .הלחתהל

 םיליכמ םיינרדומ םירתא הברהש ןוויכמ ,תינש
 דאמ טעמו תונומתמ רקיעב םיבכרומש םידומע
 גוריד ללכ-ךרדב םהל םינתונ שופיחה יעונמ ,טסקט

 שומיש אוה בצמה ןוקיתל הטושפ הטיש .דאמ ךומנ
 קלחל םיבישחמ שופיחה יעונמש ,א1/1 ושאו תודשב
 םידמועשכ ,םינפדפדה בורבש בל קר םיש .ףוגהמ
 41 ד ךטאו-ח תיטמוטוא גצומ הנומת לע ןמסה סע
 תייצפואב שמתשתש יאדכ ,ךל עירפמ הז םא .הלש
 ירוחאמ ןתוא םישתש יאדכו ,תופוקשה תונומתה
 .דומעבש תויתימאה תונומתה

 םושב :תושעל אל המל סעפה ,ןטק פיט דוע

 תולימ תמישר דומעה ףוסב םישל הסנת לא ןפוא
 לשמל) תוארל לכוי אל שמתשמהש הרוצב חתפמ

 לש עקרה עבצב עובצש טסקטב שומיש ידי-לע
 ,הלאה םיקירטה תא םיריכמ שופיח יעונמ .(דומעה
 יפלכ תונמחרב םיגהונ אל םהו

 .םהב םישמתשמש

 םירתא

 רואתהו חתפמה תולימ
 תולימ וב םישל בושחש ישילשה סוקמה

 המישר .א16וג אטץוצסוש<-ה תמישר אוה חתפמ

 \6ץוצטוא םשב וחשוג הדשב העיפומש ,וז

 התאש חתפמ תולימ הליכמ ,דומעה תליחתב
 וזכ המישרב שמתשהל יאדכ .ךלש דומעל רידגמ

 תסנכהל טושפו חונ ילכ איהש ןוויכמ דומע לכל

 5 טז אס כ\וט זגהאוה מ
 0 חפ
0 . 

 ירו

 1ז86 808100" התליאשה .1 יטמוטוא םושיר
 ךתוא הנפת ,+8000!-ב "פחַפו6 פשט חר!88וסח
 יטמוטוא םושירל תונכותו םירתא לש המישרל
 .שופיח יעונמל

 3 02 ₪ 24 כ ₪ ₪
0 

 רררַגררררר

 ב
 4 0 ₪ 2 < ב 2

 הזיאב ןמסמ התא :הארנ הז ךכ .2 יטמוטוא םושיר
 ,רותפכ לע קילקמ ,עיפוהל הצור התא שופיח יעונמ
 .םינפב התאו

 עי
== 

 יעונמב יטמוטוא םושירל הנכות .3 יטמוטוא םושיר
 .םיעונמ 624-ב תכמות איה :הלש ירקיעה ןורתיה .שופיח

 |2000 ובוטקוא
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 רשפא וללה שופיחה תואצותב .תופידע לש ןיינע

 לש שופיחה תואצות גורידב תופידע לבקמ 'מ תוארל

 ,תבותכב ,םשב הלימה תעפוה ."78|חו" הלימה

 .העפשה שי םלוכל - התופיכתו המוקימ

4> 

 א שא שאח 5 םחחואאטאש
 4 302 צ ₪
 הנ ₪ סא 0 1

 לארשיב םיאנכטהו םיאסדנהה תורדתשה

 םיא)כטו םיאש)הל עדי ןרק

 = כ 1

 :הארנ ללכ-ךרדב הז הככ .תילאוטפסנוק תועט

 ,\1'ד דפא15 ילב תונומתמ בכרומש ישאר דומע

 1618 (6ץו/סז05 דאמ טעמו ,ידמ הרצק תרתוכ

 .(הרבחה םש לש תויצאירוו ןייצח)

 200 ובוטקוא | 90

 תולימ .דומעה ףוגב תועיפומ אלש חתפמ תולימ

 תשרופמ דאמ הרוצב הב עיפוהל תולוכי חתפמה

 דומעש טילחהל שופיחה עונמ לע לקמש המ -

 סינכהל רשפא .םייוסמ שופיח לע הנוע םייוסמ

 יאדכו ,חתפמ תולימ לש לודג רפסמ המישרל

 .20-30 תוחפלב שמתשהל

 סש ומכ תורורב חתפמ תולימ לולכל יאדכ

 קוידב םג והז לבא ,םירצומה תומשו הרבחה

 אלש תויטנוולר חתפמ תולימ םישל םוקמה

 לע בושח .ךלש רתאב םוקמ סושב תועיפומ

 ,ךלש דעיה להק תא סיניינעמש םיבושחה םירבדה

 התאש המל תורישי םירושק אל םה םא וליפא

 .(חתפמ תולימ לע ףיעסב יתמגדהש ומכ) רכומ

 ומכ חתפמ תולימב שמתשת לא - הייעטהמ ענמה

 התאש המ אל הז םא "וזטט 0סוח!0ה6"ו "וק3"

 תא דגונ הזש אלא ,הפי אל הזש קר אל ,עיצמ

 התאו ,םיסקדניאהו שופיחה יעונמ בור לש תונקתה

 .הדונמ ךלש רתאה תא אוצמל לולע

 תוניוממ ויהי חתפמה תולימש ףידע ללכ-ךרדב

 יוצרו רשפא .תובושח תוחפל רתוי תובושחהמ

 רתוי דחוימב תובושח חתפמ תולימ לע רוזחל

 אלו ,ןיגוריסל אלא ףצרב אל לבא ,תחא םעפמ

 תמזגומ הרזח לע םג) םימעפ שולש-םייתשמ רתוו

 .(שופיחה עונממ שנוע םילבקמ חתפמ תולימ לש

 תוצופנ ביתכ תואיגש המכ ףיסוהל םג קיזי אל

 .תויטנוולר חתפמ תולימ לש

 עטאשווקווטת-ה הדשל בל םישל יאדכ ,ףוסבל

 וב םישמתשמ שופיחה יעונמ לכ אל .דומעה לש

 ומכ ,םיבושח םיסקדניא המכ לבא ,גורידל

 לולכל הבוט הביס וז .בל וילא םימש ,+ גם!

 לבא ,תובושח חתפמ תולימ המכ כטאטוהקווטוו-ב

 עונמ רובע בתכנ אל רואיתה - םיזגהל ךירצ אל

 דחי) ותוא קר האורש שלוגה ליבשב אלא שופיחה

 .ולש שופיחה תואצותב (תרתוכה םע

 ןורחאה בלשה
 היינש אל) םייונישה לכ תא עצבל רומגתשכ

 יעונמל רתאה םושיר :לודגה עגרה עיגי (!הז ינפל

 :תאז תושעל תוירקיע םיכרד יתש תומייק .שופיח

 רקבל ךרטצת ,תינדיה הטישב .תיטמוטואו תינדו

 רתאה תא ףיסוהלו שופיח יעונמ רתויש המכב

 השענ םיעונמה בורב

 םכח תואצות גוריד םויה

 תא םיאתט ךניא םאו

 ,וילא ךלש רתאה

 ושפחי םישלוגהשכ

 ועיגי םה ךתוא

 .םדוק ךלש םירחתמל

 יטיקמ בורש רבתסמ

 תורבח ללוכ - םירתאה

 םניא - ןתסנרפ וזש

 םע דדומתהל םיעדוי

 בצמה

 ךרד ללכ-ךרדב) םהלש םינותנה סיסבל ךלש

 תיתחתב 06 516 וא 4040 שא[. םשב רושיק

 ומכ םיסקדניאב .(הרזעה דומעב וא דומעה

 רתאה הבש הירוגטק רוחבל םג ךרטצת ,צ גו!

 .עופוי ךלש

 ,רתוי הלקהו הריהמה איה תיטמוטואה הטישה

 ומכ) תדחוימ הנכות תועצמאב תישענ איהו

 וא (שסאח!046.00₪-ב אוצמל רשפאש .400ש6מ

 סושיר לע צגווטט!-ב שפח) ךכל םידעוימש םירתא

 .(שופיח יעונמב

 :סייתשה ןיב בוליש איה תפדעומה הטישה

 ,\1ו81אוג ומכ םילודג םיסקדניאו שופיח יעונמל

 רתאה תא םושרל יאדכ צ'הסס!-ו עס ,

 .תיטמוטוא תושעל רשפא ראשה לכ תאו ,תינדי

 םירצוי םייטמוטואה םילכהמ קלחש איה הביסה

 יאדכ אלו ,שופיחה עונמב םלשומ אל םושיר

 יעונמב ךלש רתאה תא םשור התאשכ ,בגא .ןכתסהל

 ישארה דומעה תא קר אל סושרל דואמ יאדכ שופיח

 קלחב .םידדוב םיימינפ םידומע המכ םג אלא

 םידומעל ועיגי םה יכ רתוימ הז שופיחה יעונממ

 וליפאו בושח הז םהמ קלחב לבא ,םמצעב םיימינפה

 ח + .רתא לש בוט םודיקל יחרכה

 ו
 0ז0256ח16ז.ח61.| רמרש זרא

 םיליחתמ םיטסיפא-טראטסל רפס-תיב

 'ב קלח

 הטניווק לופ
 ןולוול לאכימ :םימולצת

 ותוא םיגישמ ךיאו ..
 .םינוילימ הוושש ןויער ךל שי
 והשיונ הז ךירצ התאש המ לכ
 .עיקשהל ידכ קיפסמ וב ןימאיש
 לע תכלל ןכומ התא םאה
 ךל ףידעש וא ,לודגה ףסכה
 רקחמב תצק דוע ךישומהל
 תינכותה תא רפשלו ,חותיפבו
 ךיא ,ןמזה עיגה םאו ?תיקסעה
 ינשה דצב ?םצעב הז תא השעת
 אצמנ ,םילושכמה תפוצר ךרדה לש
 היישמשה םע ,םיביראקב חונה אסכ
 .סננא חלפ םע ,ההובגה סוכב הקשונהו
 ךיא תעדל אוה ךירצ התאש הונ לכ
 ןוכנ הז תא תושעל

 תרבח בורקמ םיריכמ ונלוכ טעמ
 הרבחב דבועש והשימ ,םייתש וא פא-טראטס

 -טראטס" .תחא םיקהל ןנכתמש והשימ וא וזכ

 ,תטהולה ,רתויב המחה הלימה איה "פא

 הברה לש תועבצא תפרושו תובבל תממחמש

 שא לע םיממחתמ ,םיקלדנ םה .םישנא הברה

 לבהב סימלענ וא הלודג הבהלב םיצרופ ,הנטק
 םיברועמש םישנאה בורש חיכומ ןויסינה .הפ

 םירשעתמ אל ,פא-טראטס תרבח לש המקהב
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 . .ןמז תונקל

 הממחל ( 5! ףז8ח .ססחה) םיקהש הכרבה יסיטרכ תרבח םע רבע (הנומתב) ראייא םארירס

 הרבחה או הה בלשבש הדומ אוה .הינרופילק ,דנלקואב 60רחוטחו081ו058 ד60החס|ס פע 0

 תא שטלל ידכ םישדוח 6 דועל םיקוקז ונייה" .ינוציח ןומימ טולקל ןיידע הלשב התייה אל

 "ונלש תיקסעה תינכותה

 יאדכ ךשמתמו

 ןויערהש ינפמ אל וליפא הו ללכ-ךרדבו ,הנממ

 .תקפסמ הדובע התשענ אלש וא חלצומ ונניא

 -טראטס תורבח לש ןולשיכל תירקיעה הביסה

 יניינב .ןומימ רדעיהו ןויסינ רסוח אוה פא

 לש הלבקה תומלואו ,הרקוי תודעסמ ,םידרשמ

 םיריעצ םיסומע ,ןולמה יתב

 םיצור סלוכ .םינבבוח וא םיסונמ םיעיקשמבו

 םיחילצמ םיטעמ לבא ,לודגב הז תא תושעל

 .הבושתה הנומט הזבו .ןוכנ הז תא תושעל

 סייגל וא דחא לודג עיקשמ לע תכלל םאה

 ביבס המוהמ ללוחל םאה !םיעיקשמ המכ

 רומשל ףידעש וא ,ךלש היגולונכטה וא רצומה

 הרוצב םיעיקשמ שפחלו תטלחומ תוידוס לע

 הפצמ התא המלו :ןורחאה עגרב קר תיטרקסיד

 דוע המ !ףסכ המכ !ףסכ - ךלש םי/עיקשמהמ

 ךמצע תא רוכמל ךלוה התא ךיאו !ףסכ דבלמ

 זהז תא תושעל יתמו :ךלש ןויערה תאו

 סימזיב
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 ביצי לודיג גישהל ידכ לבא ,בושח רבד םנמא איה תוריהמ" .רפסמ אוה ,

 ."רכומ גתומ םש תונבל הנש 60 חקל !וווחחבזא--ל םג .םידודמ םידעצב םדקתהל

 יגשומ תא ונרבסה הבתכה לש ןושארה קלחב

 -טראטס תרבחל ינושארה ןומימה תגשה לש דוסיה

 ,םינטקה םיעיקשמה לש םדיקפת תא ונגצה .פא

 .םירבחו החפשמ ינב ומכ ,ךילא רתוי םיבורקה

 סנכיהל ךל רשפאל ידכ קיפסמ ךב ונימאיש םישנאה

 םייטרפ םיעיקשמ ,"םיכאלמי"ה תא ונגצה .קחשמל

 ךל רוזעלו םנויסינמ םורתל םילוכו ללכ-ךרדבש

 ןוה תונרק לע ונרביד .םהלש םירשקה תועצמאב

 לבא ,קתע ימוכס ךב עיקשהל תולוכיש ,ןוכיסה

 לע תולעבהמ ןטק אל חתנ תושרוד םג ללכ-ךרדב

 ונגצהו ,דגנו דעב םילוקישה תא ונרבסה .קסעה

 .םינוש םירופיסו תואמגוד

 בלשה לעו ,תוקפנה ,תוממח לע רבְדנ םעפה

 הרבחה לש הריכמ - וילא עיגהל םיצור ונלוכש

 תפמ םג אצמת הבתכה ךשמהב .םוצע חוורב

 לש תוישומיש תוצע רורצו ,ןוה סויגל םיכרד

 .תוחפ וא רתוי - לודגב הז תא ושעש םישנא

 תוממח

 תרבחל וקפסי תוממחה :דעב

 םלועה ינפמ הנגה ךלש פא-טראטסה

 | ךרדה וז .ץוחבש רזכאהו רכונמה ,רקה

 תמקהב ליחתהל תנכוסמ תוחפ יכה

 .שדח קסע

 זוחא תושרוד תוממחהמ קלח :דגנ

 .הובג תולעב

 טלקמ ריע וז :הנותחתה הרושה

 ,תווהתהב פא-טראטס תרבחל

 רתוול הנכומו תנווכמ דיל הקוקזש

 .הלש תואמצעהמ והשמ לע הרומתב

 םיענו םח יכה

 פא-טראטס תוממח

 םהשכ סינוש םירבדל סינווכתמ םינוש םישנא

 קוחר אלה רבעב .([וטטטגוטו) "הממח" םירמוא

 תוממח לש רשקהב רקיעב הזה חנומה שמיש

 וא תויריע ידי-לע ונמומו ומקוהש תויגולונכט

 פא-טראטסה תורבחל ועיצה ןה .תואטיסרבינוא

 רודה .םינקתמו חטש לש תדסבוסמ תוריכש רקיעב

 םעפה .ירמגל רחא רופיס אוה תוממחה לש שדחה

 ועדיו ןוה יריתע ,םיבכרומ םינוגראב רבודמ

 לודג ןווגמ תוחיטבמו תוריעצ תורבחל םיקפסמש

 \ועיי ,דרשמ יתוריש ,םידרשמ :םיתורישו םילכ לש

 תגשהב עויס וליפאו ,תיטפשמו תיקוויש הנווכהו

 הדבל בי"הראב .ןוכיס-ןוה תונרקמ ןומימ תוליבח

 .ולאכ תוממח האממ רתוי סויה שי

 ןקלח" .לוז רבד הניא הממחל תופרטצה

 ,"הרבחב תולעבה ןוהמ 40-60% ןמצעל תועבות

 תונח ילעבמ ,ןאווס רפוטסירכ ריבסמ

 לכונש ונטלחה ונחנאויי ,םאטתהתפט 0

 הליגר הממחש םיתורישהמ לודג קלח לע רתוול

 ."תקפסמ

 ועאש רפוטסירכ טילחה ןורחאה רבוטקואב

 ולש ינורטקלאה קסעה תא להנל ךישמהל לוכי

 החטשש ,הטנלטאב ולש םירדחה ינש תרידמ

 וקובב םק יתייה" .לכה ךסב ריימ 60 היה

 הלאה םידבועה לכ תא אצומו הטימהמ

 ונלעפה" .רכזנ אוה ,"הרידב יביבס םיבבותסמ

 ןמזה תא ונקליחו ,הממיב תועש 24 קסעה יא

 וצצורתהש םיקקמה לוסיח ןיבל הדובע ןיב ונלש

 ורבע םה ."יעוצקמ אל דאמ היה הז .ביבסמ

 םשב הממח םהל הקפיסש םיחוורמ םידרשמל

 גץ בחס66 166 תס108ע [כ6צ61ס קוו שה 26

 לש יגולונכטה ןוכמה תרגסמב לעופש ר"כלמ
 ריימ 100-כ לש חטש וחקל םה הלחתהב .הי'גרו'ג

 קפיס ןקתמה .ר"ימ 300-כל ובחרתה ךכ-רחאו

 ריחמב םידרשמ רשאמ רתוי הברה אל םהל
 היה ומצעלשכ הז לבא ,םמצעל תושרהל ולכיש

 .םישדוחה תעברא תב הריעצה הרבחל יטירק

 רמולכ ,ריימל הנשל 585-כ ויה תוריכשה ימד

 םוקמ לכב םלשל םהילע היהש הממ ךרעב שילש

 רמוא ,"הליגר יתלב הקסיע התייה וז" .רחא

 ונלשכ תירירבש הרבחל דחוימב" ,רפוטסירכ

 ."עגר לכב עווגל הלוכי התייהש

 רמ לביק ,הטנלטא לש ינשה דצב ,םייתניב

 תרחא הטלחה \טומאטופחפ6 תרבחמ םולאק'קמ
 לבקל לכויש םיתורישהש הנקסמל עיגה אוה ירמגל

 לש אלמ ןווגמ העיצהש) 613גוטושוע הממחהמ
 תורבח 8-ב תע התואב הלפיט רשאו ,םיתוריש
 .םהמ םלעתהל לכויש ידכמ םיבוט (פא-טראטס

 לע תולעבהמ ןטק אל חתנ לע רתוומ התא םנמא"
 תאז השוע התא לבא" ,רמוא אוה "ךלש הרבחה
 יוושב םיוולנ םיתורישו ,ןמוזמב 5250,000 תרומת
 רמוש ןיידע התא רבד לש ופוסבו ,5750,000 דוע לש

 -ש הרק ךכ .ייירקיעה הטילשה זוחא תא ךמצעל
 611גוטחטזע לש ןקתמל הרבע \ ואט

 תוריהמב לידגהל ידכ הממחה יתורישב השמתשהו
 תוכול ףקוז םג םולאקיקמ .התוליעפ ףקיה תא
 ןוה תונרקו "םיכאלמי'ה לגעמ תבחרה תא הממחה

 ופוסב בינהש ןומימ בבסב ,וב ועיקשהש ןוכיסה
 .רלוד ןוילימ 2.5 רבד לש

 ,ףסונ רבד םינוריט םימזיל תועיצמ תוממחה
 תורבח םע תויופתושל לאיצנטופ :דאמ בושח
 יכה רבדה" .ןקתמ ותואב תופסונ פא-טראטס
 ןיב תידדהה הירפהה היה ונלביקש בושח
 ?4 ןב ריעצ םי ,ראייא םרירס רמוא ית
 תקסוע) 5ח4118ז9.טסוה ידסיימ לע הנמנש
 .(ןווקמב םינמזומש הכרב יסיטרכ חולשמנ
 (-סחותהטהו 8110 1601ומס1ס8ע תינוריעה המ מחב

 ןיזגמ ח !'גמ ח+
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 ,(הינרופילק ,דנלקואב לעופש רייכלמ) 61טצוטז

 תרבח איהש ,2ווח8ג ידסיימ תא שגפ אוה
 ,הצופת תומישר לש םיתוריש תקפסמש טנרטניא

 5081!טזגוח-2גוהסג תופתושהש ןימאמ ראייא

 ימדש ןוויכו ;םיבהלנ םיעיקשמ הירחא ףוחסת
 קיפסמ תורבחה יתשל שי ידמל םילוו תוריכשה

 דוצל ואציש ינפל תפתושמ היגטרטסא ןונכתל ןמז
 יד ןאכ ונלש םינמוזמה תפירש בצק" .ןומימ
 הנומש רבכ הפי דרוש אוה .ראייא רמוא ,"ךומנ
 ופסכמ עיקשהש םירלודה 60,000 לע םישדוח
 ,דימתל ךכ ךישמהל ונלוכיש בשוח ינא" .יטרפה

 ."תורוכשמ םלשל ליחתהל ךרטצנ והשיתמש קר

 קפנהל אצוי
ְ 

 המ תוחפל הז .הליחב דגנ הפורתו העגרה ירודכ ךרדל ךתא תחקל חכשת 0 ?הקפנו ב
 מ אוה ךכ ,ךל יופצ .2-181-ב םיעיקשמ ירשק להנמ ,(הנומתב) ןוסנו'ג קראמ ע

 ה ריכמ עסמ
 1 / אוה יתוא םיהדה תמאבש המ" :הקפנהה ךילהתב רובעתש ררחסמ 0 כ

0 

 לש תועקשה לעו תובכרומ ו דאמ תויגולונכט לע םיעיקשמה םע רבדלו דומעל לוכי ה
 הז לבא ,ורקחיו ולאשי םהש ' תבשח .קיחצמ טושפ הזל בצו קומש ןמזהו ,םינו

 צו "תוקד 30 ךות ללכ-ךרדב רמגנו 'םוב-םוב-םוב' לש



 :פא-טראטסל ףסכ

 םישוע ךיא
 ןומימל שורדה ןוהה סויג

 .לק רבד ונניא ךלש פא-טראטסה

 תא תושעל ךרדב ןושארה דעצה

 םיבלשה לש דומיל אוה ,ןוכנ הז

 ,םיירקיעה םינקחשה ,םינושה

 יקסע לש לבוקמה לולסונהו

 .השדחה הלכלכב ןוומימה

 ליחתהלו םיפנכ שורפל םילוכי םיטעמ םיקסע

 6 1סחטע) ינושאר ןומימ ןיערג אלל ףועל

 יבלש ךשמב םייחב םתוא קיזחיש המ הז

 :םיירשפאה תורוקמה ולא .םינושארה תוליעפה

 םירישעה הדודהו דודה .םירבחו החפשמ

 םיינכטה םיטרפה לכ תא וניבי אל ילוא ךלש

 .ךב ונימאי םה לבא ,תיקסעה תינכותה תאו

 וב ועיקשה וירוה - סוזב ף'ג תא לאש

 ול רשפאל ידכ ,םינש שמחכ ינפל 0

 320-6018 תא םיקהל
 6% םהידיב שי םויה ./\

 .םירדראילימ םהו הרבחה לע תולעבהמ

 םיעיקשמה תוצובק וא םישנאה .םיכאלמ

 םיעיקשמ (/\הַפטמ) "םיכאלמ"* םינוכמה

 25-ל םיפלא תרשע ןיבש לדוג ירדסב םימוכס

 תונויערב עיקשהל םיגהונ םה .רלוד ןוילימ

 בוטה קלחה .בטיה וקדבנ ךא ,וסונ םרטש

 לע תחקל םהלש תונוכנה איה ,ןיינעב רתויב

 ילבמ קסעה םודיקו ץועיי לש דיקפת םמצע

 .תולעבהמ ידמ לודג חתב שורדל

 ,םייקנ תומוקמ לעכ ןהילע בושח .תומומח

 ןה .ידמ םירקי אלו בטיה םיראומ ,םימימח

 לודג ףסכ ,ךרפ תדוכע

 הסרובל הקפנה

 ,(1חוווג| טפו 010זוח8) ועלב [0 ,הקפנה

 איה לבא ,לודג ףסכ תושעל הלודגה ךרדה איה

 האיציה ,תינורקע .הלקה ךרדה אל ןפוא םושב

 םיחוור קיפהל תונמדזה םיעיקשמל תנתונ הסרובל

 לש ךפכפהה בצמה ,תישעמ .םהידיבש תויצפואהמ

 תא ךפוה םינורחאה םישדוחב תויגולונכטה תוינמה

 2 מיו צי 4:

 ?הז תא
 תוינכות ןיכהל ,חתפלו תבשל ךל ורשפאי

 המ ךל וקפסי .האלה המ בושחלו ,תויקסע

 יקוויש ץועיי דעו דרשמ יתורישמ ,הצרתש

 אוה ןורסיחה .דועו ,םיעיקשמ שופיח ,יטפשמו

 לודג זוחא תושקבמ ןה םירקמהמ קלחבש

 .תולעבהמ תיסחי

 םישנאו ,יקסע לדומ ,תינכות ךל שי רבכ וישכע

 קוש רקח עצבל ןמזה הז .חתפמ ידיקפתב

 (88) חותיפו רקחמ תצק דוע ,רתוי קימעמ

 .הדובעה תא עצבל ידכ םידבוע המכ דוע סייגלו

 :ךירצ התאש המ הנה

 .םיכאלמ דוע

 ןוה תוריתע תורבח ולא .ןוכיס ןוה תונרק

 תודבוע ךכ-רחאו ךלש הרבחב תועיקשמש

 ודבעי ןכא םירבדהש חיטבהל ידכ ךילא דומצ

 ךל רוזעל ןהל רשפאל ןכומ היה .ךירצש ומכ

 םילהנמ תועצמאב םא ןיב ,קסעה תא להנל

 ידי -לע וא ,ךרובע ורכשי םהש םייעוצקמ

 .ימוימויה לוהינב םהלש הליעפ תופתתשה

 ינושאר ןומימב תוכזל יושע התא הרומתב

 ,רלוד ןוילימ השימחל ןוילימ ןיבש ףקיהב

 15 דע עיגהל ילוא לכות םימיוסמ םירקמבו

 :ומצע ינפב רקי םלשל שרדיתש ריחמה .ןוילימ

 .תולעבה ןוהמ 0% לש חתנ

 !א ,אירמהל חילצה ךלש תורשה וא רצומה

 אוהש וזכ המרל ותוא חתפל תמייס תוחפלש

 תיביטקרטא תוחפל קיפנהל תורשפאה

 םיבוט םימיל וחְדנ תוקפנה לש לודג רפסמש הרוק

 רחסמה תחיתפ םויב תוררחסמ םירעש תוילעו ,רתוו

 םיליחתמ םישנא .הָרדנ העפותל תוכפוהו תוכלוה

 הסרובב הקפנה :הטושפה תמאה תא ןיבהל ףוספוס

 הרבחל ןומימ תגשהל תפסונ ךרד לכה-ךסב איה

 ללכ-ךרדב איה רוביצל תוינמ תקפנה .החימצב

 ירה ,יטרפ ןוה סויג רשאמ רתוו הסינכמו תיחוור

 ךכ .םויה

 ןוה סויגל ןמזה הז .קושה ןחבמב דומעל ןכומ

 ?ותוא גישת ןכיהמ .ףסונ

 .םישדחו םינשי םיכאלמ

 .ןוכיס ןוה תונרק דוע

 תורבח ולא ויהי בורל .םייגטרטסא םיפתוש

 רתוי תוחכונ תושפחמש ,ךלש ףנעב תוססובמ

 ךתוא ןממל םייושע םה .טנרטניאב תיביסאמ

 .םהלש חותיפהו רקחמה יביצקתמ

 תולדג תוריכמה .תינכותה יפל להנתמ לכה

 רפסמ .ההובג תראשנ שוקיבה תמרו

 .תילאיצננופסקא הלוע ךלש תווצב םידבועה

 ןיכמ התא .הרבחה תא קיפנהל ןמזה עיגה

 אצויו תועקשה יאקנב םע ףיקשתה תא

 ינפב (086 5!וסוש) הרבחה תגצהל עסמל

 ךות תובר תוצראו םירעב רקבת .םיעיקשמ

 לבא ,השק היהי הז .םירופס תועובש וא םיִמי

 .דאמ םלתשהל יושע הז

 הנווכב תושדח תורבח םימיקמ םימזיהמ םיבר

 הרבחה תקפנה .רבד לש ופוסב ןתוא רוכמל

 ,דובכב הזמ תאצל םיכרדה תחא איה הסרובב

הרבחה תא רוכמל םג לוכי התא לבא
 ךלש 

 ןובאיתב תוללוז תולודג תורבח .ריחמב הברַמל

 ריבס .ןהלש םוחתב תולעופש תונטק תורבח

 ולכויש תורבח המכ ךילא ךושמל חילצתש

 ךירצוממ ,תעציבש רקחמהמ תלעות קיפהל

 .ךלש םיתורישהמ וא

 הסרובב ןוה סוגי" .ךרפמו השק רתוי הברה ךילהתה

 5 ןדלאוו רמוא "תואלפנ תואצות גישהל לוכו

 אל שוריפב הז לבא" ,ןווטט \\ הוטס

 ."לק רבד

 הסרובל תואצוי תורבחש ןבומ

 וושוע ןה ךא ,ןהלש תוליזנהו םינמוומה תוברזר

 וא םידקת םא .תויגטרטסא תוביסמ םג תא

 לתוא לסחל יושע התא הסרובל האיציב ךירחתמ

 הא לידגהל ידכ

 ג חה +

 וווו וו

 ווווהוו
 וווו הוו
 וווו הוו

 /אדטהפ < קוד

 תיניצר תותיחנב ללכ-ךרדב תאצמנ תיטרפ .-

 'גר ריבסמ "תירוביצ הרבח איהש הרחתמ .

 תירוביצ הרבח) 56וטטוגטג תרבח לייכנמ -

 6- תורבחל בושחמ תוכרעמ תקפסמש \ ,

 תולודג תוירוביצ תורבח ,ללככ" ₪

 תוירוביצ תורבח םע םיקסע תושעל "

 םג שי תירוביצל התכיפהו הרבח תקפ>ז פנהל

 ןיזגמ ח

 ,תויטרפ תורבח ומכ אלש ,תירוביצ הרבח .תונורסח

 ןומה ובובלו ,בושח ךלהמ לכ רוביצל ףושחל תבייח

 תוינמה ילעבל םינותנ רופסניא שיגהל ידכ ףסכו ןמז

 תוירוביצה תורבחה ילהנמ .ךרעה תוריינ תויושרלו

 דומעל ךילע" .םנושלב רהזיהל דומלל םיכירצ

 להנמ ,ואג דיוויד רמוא "תוינמה ילעבל ךיתוחטבהב

 רכממל הרבח ,ג%וטז6.טסחו לש ישארה םיפסכה

 ,(6-ו816ז) תורתומ ירצומ לש ןווקמ יאנועמק

 יו קפנהב רלוד ןוילימ 75 הפרג ולש הרבחה .ןוטסוימ הב רלוד הפרג ולש הרבחה ,

 םיבושח םיחקל גיצהל עדוי ואגו ,רבעש רבמטפסב

 \ / לושה ,ריבסמ אוה ,הירבדב תדמוע ז ניא הרבח םא

 םע םיגדהל רשפא .תושק התוא 'שינעהל לוכי

 ןוקמה רחסמה תרבח :אבה רופיסו יסה
 וב ,תעד יוליג הנשה <רמב המסרפ ,\[וטזס וזו

 ְ - החוויד םהילע חוורה ינותנב הזירפהש הדומ איה ַש

 דיימ ודיספה הרּבחה תוינמ .1999-ו 1998 םינש
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 וישכע םיעבות תוינמה ילעבו ,ןכרעמ םישילש ינש

 .הרבחה ילהנמ תא

 ךילהת והז .ןותרמ תצירל המוד הקפנהה ךילהת

 ךילהתה .רתויו םישדוח 4-3 ךשמהל לוכיש שותמ

 היהתש בטומש ךכ ,הרבחה יבאשמ תא קחוש הזה

 תויהל הרבחה לע" .ליחתמ התאש ינפל ןתיא בצמב

 רמוא יילוהינ יבאשמ הברה אשונל שידקהל הנכומ

 -בשוי יגרדב םישנא לש רקי ןמז רקיעב"י ,הווסא'ג

 רתוי םירטוז םילהנמ םג לבא ,ל"כנמו שארה

 םג קקדות .םנמזמ 30%-כ ךכל שידקהל וכרטצי

 ועייסיש םייניב יגרדב םירשכומ םילהנמל

 דע - ףוסאתש יאדכ ,ליחתמ התאש ינפל ."ךילהתב

 תרבח תא רוכמל דצי .
 ו מ - ושפיח ,6/א5ק01 ידסיימ ,ןרהא לאכימ ופתושו (הנומתב) ןמפייר ף'ג

 רבח תרומת , קוממ קיפסמ ויה אלש תו : ב ונייה" .ןמפייר רמוא ,"תודק םע ,ונלשכ הרבחש םיחוט / טראטסה ו םהלש פא- ה לע ןורתי םהל שיש וניבה וכס ומליש םישנא" :םירחתמ
 ] בחה ןתואש המ תוחפל הילא ךושמל חילצת ,תנייוצמ היגולונכטו יי ."ולביק תור
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 :הרבחב םעפ יא רצונש ךמסמ לכ - רשפאש המכ

 .תואקסע ימושירו תואצוה תוחוד ,םינזאמ ,םיזוח

 .לכה תוארל הצרי ךלש םתחה

 ,םיריכב םילהנמ תונמל ךירצ הקפנהה תווצ

 יתש וינפב ודמעיו ,םימתחו ןיד יכרוע ,ןובשח יאור

 הרבחה קווישו ,ףיקשתה תביתכ :תוירקיע תומישמ

 הנוכמש המ תרגסמב םיילאיצנטופ םיעיקשמל

 ףיקשתה ."אטאש 5)סא"  םשב | םימעפל

 לש םיטרופמ םייח תורוק םצעב אוה (קזטאקטטוטא)

 לכ לש תואנ יוליג קפסל בייחש ךמסמ והז .הרבחה

 ךתוא שמשל םג ךירצ אוהו ,תודבועהו םיטרפה

 םיעיקשמל הרבחה קווישב ךלש ירקיעה ילככ

 ,הבר תוריהז ,ןכ לע ,תשרוד ותנכה .םיילאיצנטופ

 תופצל לוכי התא דחא רבדל .ןויסינו תונמוימ

 רדחבשכ - ףיקשתה ןכותל המכסה :תואדווב

 איה - העד ילעבו םיקירבמ םישנא 20 םיבשוי

 ךרעה תוריינ תושר רשאכו .עגיימו ביאכמ ךילהת

 וב עצבתש ידכ ךמסמה תא הרזח ךילא ךילשת

 ףתשל איה תלבוקמה הצלמהה , םינוכדעו םייוניש

 .ךממ םישקבמש המ לכ תושעלו הלועפ

 םיעיקשמה תא תותפל דעונ ₪036 51וסש-ה

 ליבוי אוה .ךלש םימתחה לש םידבכה םיידסומה

 לש הבחורלו הכרואל ךלש הקפנהה תווצ תא

 קראמ .הרידא תוריהמב - סלועה וא - הנידמה

 הז" :2-16] תרבחב םיעיקשמ ירשק להנמ ,ןוסנו'ג

 קד לבח לע הכילהמ ןכוסמ תוחפ תצק םנמא

 ,םעפ רחא םעפ וזה הגצהה לע רוזחל לבא ,סקרקב

 קחוש דאמ רבד הז ,םויב םימעפ המכ םימעפל

 109 הסייגש תרושקת תרבח איה 7-1%| .ייעגיימו

 איה .דקתשא רבמצדב הקפנהב רלוד ןוילימ

 השולש לש קוב עסמ רחאל תאז תושעל החילצה

 פהשכ ,ב"הראב םירע הרשע-שמחב ,תועובש

 ,\אג דיוויד .םוי לכב עצוממב תוגצמ שמח םינתונ

 ים 14 ךות ,תושבי יתשב םירע 24 רבע ,לשמל

 דחא ךילע רבע ,הזה עסמה ךלהמבש רפסמ אוה

 סויביי :עמשמ יתרת ,וייחב רתויב םיכוראה םימיה

 וטרופקנרפב רקוב תחורא לע השיגפ ונמייק דחא

 ךנ-רחא ,םירהצ תחורא לע השיגפל וירפל ונסט

 הוכ בלש לכב .רומיטלובל םויה ףוסבו ,קרוי-וינל

 היה הז .(םינמזה ישרפה ללגב) תועש 'ונחוורהי

 ."רמגנ אלש סוי טושפ

- . == 

 ו ו

 ,רתויב יופצ יתלבל תופצל ךילע הזכ עסמב
 עיקשמה וילע חבנ םש זירפב השיגפל סנכנ הווסא'ג
 ,תוקד 30-מ תוחפ ךליבשב יל שי .רהמ הז תא השע"
 ."ךלש הרחתמב קומע עקשומ רבכ ינא המ וחו
 עוקשמה לביק תגצמה תלחתה רחאל תוקד הנומש
 חחושל ליחתהו ,ולש ירלולסה ןופלטב החיש
 ינאיי .רבדל ךישמהל הווסא'גל ןמיס ךא ,תיתפרצב
 ןמזב ,תילגנאב הצרמ" ,הווסא'ג רזחשמ "סש דמוע
 דוע ךשמנ ןיינעה .תיתפרצב ןופלטב רבדמ אוהש
 עתפל יל רמא יתפרצה עיקשמהשכ ,ךרעב תוקד 0
 ויתוקזחא תא רכומ אוהש יל עידוהו ,רוצעל
 לש הקפנהה ."ונלש הרבחהמ 20% הנוקו הרחתמב
 .רלוד ןוילימ 120 הפרג הווסא'ג

 (וסס) הקפנה
 םא ?םינוילימ תושעל הצור :דעב

 .השעתש חוטב טעמכ ,ןאכל תעגה
 .תולקב ךלוה תולקב אבש המ :דגנ

 לש הבר הדימ לע רתוול םג ךרטצתו

 ילעבל חווידב בייח היהת יכ תואמצע

 .תוינמה

 ןוסנו'ג קראמ :הנותחתה הרושה

 תונבל לגוסמ התא םא" : 2-16-מ

 בבס לע תססובמש תיקסע תינכות

 יושע הז ,םיכאלמ ינש תרזעב ןומימ
 איהש ,הקפנהמ רתוי בוט ןויער תויהל
 בורב לבא .קיעמו דיבכמ ךילהת

 תיניצר הרבחב רבודמשכ ,םירקמה

 הקפנהה ,תולודג תויציבמא םע

 ."תענמנ יתלב איה הסרובל

 קחשמה ףוס
 טולימ תייגטרטסא

 ןוכיסה ןוה תורבח דחוימבו - םיעיקשמה בור

 םיאתמה עגרל הייפיצב ,החוקפ ןיע םיקיוחמ -
 הז" .ועיקשה הב הרבחה םע םהירשק תא קתנל
 תא םיבזועש ,םידליל םירוה ןיב םיסחיל המוד אל
 -מ ןדלאוו קריק רמוא ,"םירגכתמ םהשכ תיבה

 ןוכיס ןוה תונרק" ו

 ןיזגמ ח'

 ינשדח חותיפ ירוחאמ תדמועה ,(רונג ינדו עשוי תיגח םע) לייסנרט תרבחב ףתושמ ל"כנמ אוה םור ינד
 לבא ןיוצמ ןויער םהל שיש ועדי םה ,1999 ףוסב הרבחה תא ומיקהשכ ,ינורטקלאה רחסמה םוחתב
 תונורתפה ללגב קר אל ,59602א6| לש הממחל ףרטצהל ורחב םהש ריבסמ אוה .םיעצמא םהל ורסח
 ,הממחה ילהנמ לש תחכומה יקסעה חותיפה תלוכי ללגב םג אלא ,םהל קפסל הלכיש םייטסיגולה
 ,וזה הממחב תיפיצפסה הריחבה .ונל ורסחש םיבאשמל הנעמ קפסל הלוכי הממחש ונל רורב היה"
 ."תימלועהו תימוקמה םיקסעה תייליהקב הלש םיפנעה םירשקה ללגב םג התייה

 ?שקבל ףסכ המכ
 הזב ןומט לבא .תחא תבב םינמוזמ רתויש המכ גישהל ךיא לש ןוויכב םיבשוח םימזיה בור
 .בירקהל ךילע היהיש תולעבה חתנ לדג ,רתוי הלודג תינושארה העקשההש לככ :דוכלמ
 תוחפ הב העקשהה ,היהתש לככ החיטבמ ,הריעצ הרבחהשכ :הטושפ הביס הזל שי
 .םהלש ןוכיסה תמרל תמלוה הרומת ךממ ושרדיי םיעיקשמה .רתוי הובג ןוכיסהו החוטב
 לולע התא ,םיעיקשמ שפחל לצעתת םא" :סזוס8/\\6ז6זחסט8פ60000078-מ |דלאוו קריק
 ןומימה בבסב רבכ תולעבהמ 0% לע רתוומ ךמצע תא אוצמל
 היהת רבד לש ופוסבש ךכ ,ינשה בבסב 40% דוע לעו ,ןושארה
 ."ךלש אלפנה ןויערהמ דבלב % לש םילעבה
 התאש חיננ .תורדגומ דאמ תורטמל םינווכמ םינובנ םימזי
 תיינבל 5550,000 דועלו ,קוש רקחל %200,000-ל קוקז
 - קוידב 5750,000 סייגל הסנ ,הזכ הרקמב .סופיט-בא
 אליממש הארנכ .תוחפ דחא טנס אלו רתוי דחא טנס אל
 קיימ .ללכהמ םיאצוי םג שיש תורמל ,רתוי לבקת אל
 (סובח6108ח 90/8 זסטק ידסייממ) לשמל רקב

 ויפתושו אוהש ,"םיכאלמ" רחא רזיחשכ וזכ המוהמ ללוחל חילצה
 ונלש הרבחב תוניינעתה וזכ ונרצי" :הב אנקל קר רשפאש המלידב םמצע תא ואצמ
 ."םיעיקשמהמ קלח תוחדל ונצלאנ רבד לש ופוסבש
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 דוע - הסינכה תדוקנב רבכ האיציה לע תובשוח

 :"ןושארה טנסה תא ךב ועיקשהש ינפל

 אל יכ םא ,ךכל םימיכסמ םימזיהמ םיבר

 שארמ ןיכהל ןובנ השעמ הז ,תרחא וא ךכ .םלוכ

 הרוק ,רבד לש ופוסב .האיצו תייגטרטסא

 התא םאו ;תוטטומתמ תולכלכו םימלענ םיקוושש

 תוחותפ רשאכ תאז השעתש ףידע תאצל בשוח

 הבוט הטילש ךל שיו תויורשפא רתויש המכ ךינפל

 .בצמב רשפאה לככ

 םהיקסעמ םישרופ ללכ-ךרדב םיקסע ילעב

 ,הסרובב הרבחה תקפנה :םיכרד יתשמ תחאב

 -לע וא ,םיקחש ועיקרי תוינמה יריחמש הווקתב

 ,רתוי הלודג הרבחל םהלש הרבחה תריכמ ידו

 הטלחהה .האנ חוור הקסעהמ קיפהל הווקתב

 קושה יאנתב היולת רוחבל םיכרדה יתשמ וזיאב

 .תורחתה בצמבו

 לקיימו ןמפייר ף'ג ינפב הדמעש הלאשה

 ורכמי םה םאה התייה אל ,לטאיסמ םימזי דמצ

 ,םיפתושה ינש .הז תא ושעי יתמ אלא ,םתרבח תא

 תא 1999-ב ומיקה ,רבעשל טפוסורקימ ידבוע

 ירתאל תרשפאמש טנרטניא תרבח ,01118001.60וה

 סה .יש-יוות ןווקמב עיצהל םייאנועמק קוויש

 תורבח תשיכר הבש הפוקתב הרבחה תא ומיקה

 ומכ)

 ,ןרהא

 ימוימוי ןיינע התייה תורחא תורבח ידו-לע

 םויב תורבח שולש השכרש ,ווהגלסח לש הרקמה

 ,\טטטקז.טסמו תא :רלוד ןוילימ 645 תרומת דחא

 .([טאג.טסוו תאו אטווהחפט.טסוה תא

 פא-טראטסה תרבחש וחינה 01/1800[ ימיקמ

 םג ילואו ,לודג ןווקמ יאנועמק לכל םוסקת םהלש

 .תוחתפתה ינוויכ ושפחיש םירחא רחסמ ירתאל

 ישדוח הרשעו ןומימ יבבס ינש רחאל ,הנשה לירפאב

 .שורפל ןמזה עיגהש וטילחה םה ,דבלב תוליעפ

 רשאכ ,קושב יונישהמ ,ראשה ןיב ,העבנ הטלחהה

 ( 3 גאומשאא-10-("טמצטתטו) 2" יקסע לש םניח רס

 828 יקסע ףידעהל וליחתה סהו ,םיעיקשמה יניעב

 ,(3וא1תטאא-10-3081ה6%)

 לוכי ,ולש הרבחה תא רוכמל ןיינועמש םזי

 יכוותמל םינופ קלח .םיכרד המַכב םינוק שפחל

 תוסנלו הרבחה יווש תא ךירעהל םילוכיש םיקסע

 ,ןרהאו ןמפייר ומכ ,םירחא .הנוק הל אוצמל

 .יקסע ףתוש שופיח לש הווסמ תחת הנוק םישפחמ

 2000 ובוטקוא

/- 

/ 

₪ 
4 . 

 ג 1 .%
\\ 
 ו
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 םישנא הרשעכו ימצע

 יגטרטסא חותיפל אישנ-ןגס ,ןייטשטור לסאר

 הרבחה ירצומ תא בלשי ,חותיפב

 הפוקה לכ לע וכלה

 הנקה רבדהו ,תורבח יתשמ תועצה הלביק ו

 רתוי ךל שיש לככ ,ללככ" .רתוי בר תוקימ חוכ הל

 רתוי תויהל לוכי התא - תוליונו תואמצע ,חוכ

 הצרת התא ,תאו דבלמיי .ןמפייר רמוא ורב

 ."ףסכה ךל רמגייש ינפל רוכמל

 לבא ,וילאמ ןבומ שממ הארנ ןורחאה טפשמה

 ,6 אסא ,764000 ומכ) טנרטניא תורבח המכ

 וריכה אל הארנכ (תובר דוע שיו ,\ ה! שש ג וטו

 הדוקנל ידמ בורק ועיגה ןה .הזה ללכה תא

 דועו ,םולכ ילב ראשנ התא הירחאש תנכוסמה

 תויהל םולחל קר תולוכי ולאכ תורבח .הזמ תוחפ

 -וס .תימס ןלא-וס המצע תא האצמ ובש בצמב

 םייתנשה תב לאוזיו-וידואה תרבח תא הרכמ ןלא

 םושמ | ,א16618 66 596 ,הלש יצחו

 ידמ הלודג החלצהל הכפה הרבחהש הטילחהש

 ךותמ העבראש םירמוא" .""הילע הלודג" איהשו

 ירחא ,1997-ב םוקינומרה תא םיקה ולסכ ידוא

 םוחתב ורחב םה .םיסונמ

 יבבס ינשב .טיהלל ךפהש ינפל תצק ,(טוסחו31וס 8080080 קזסעופוסחוחח) ספ תובחר

 ריבסמ ,ישילשה בבסה זכרמב .ןוכיס ןוה תונרקו הקזחא תורבחל ונפ םה םינושארה העקשהה

 הלועפ ףתשיש היישעת קנע וצר םה ,הרבחב

 םה .םיפסונ םיעיקשמ ךושמיו ,ויתוחוקלל עיציש תונורתפב

 .תיזכרמ העיקשמכ הסנכנ וקסיס תרבח :וכזו

 יתיב עונלוק
 1 , תיבהונ תאצל ילב גרבליפש שיגרהל

 רמש ירוצ
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 ושעש םעפ התייה תבשחוממ ואדיו תכירע
 | ב לש ירטוזיא ביבחת ה א

 עצוממ בשחמ לכב ,תאז תושע ַ / שעל םילוכי ונלו 0
 ךל ומדרי אלש רקיעה ב \ יעה .םיילמיניט תולעו ץמאמ

 | : התוא וקחיש
 םינכשהו םירבחה ,החפשמה ינב לכ וטלמי אל הנממש \הכפה . +

 ע לתפתהל םתצלאנ םימעפ המכ ואדיוה ת

 "הרגאינה ילפמל ונלש לויטהיי לש תדחוימ הנרקהב ו אוצמל רשפאש והשמל

 0 ומכ םינינפמ בכרומה ךשמתמ טויס לש םייתעש

 ...זהזה םודאה רואה הו המ ...יסלצמ הזש החוטב

 דועו יי!זגזל ךירצ !רבכ ונ ...הסכמה תא דירות ,רומח

 יטרס ומכ םעפ ואל הארנ ומצע טרסה .ולאכש תוקילפר

 תוניצס ."רילבמ תופשכמהיי טקיורפל ךשמהה

 םיכושח םירבעמ ,דוקימ ירסח םיעטק ,תועטרקמ

 לפרע ,םיננע ,אירממ סוטמה לש תויפוסניא תוקדו

 לע הלועש ןיבמה ךויחה תא האור רבכ ינא ,ונ ..
 ,םכיתותפש

 ןוה םע ,טסו פא-טראטסב ולש החלצהה

 תותשרב תועונת לש יטמוטוא לוהינ ,חיטבמ

 ונלוכ ונכפה ,תיב לכב

 תעל םיגרבליפש ןביטסל

 סלועה לכ תא םימייבמש ,אוצמ

 .תינרותה תפומה תריציב ותוחאו

 אצמיי ,לויט וא סקט ,עוריא לכב

 ,ונל ריתסיש בבוח םלצ ותוא דימת

 תושיחלב תונבצעמ תוארוה קלחל דיפקיו

 לש רבסהה וא םולקדה עצמאב שממ תומעור

 יאמבה תרזוע ללכ-ךרדב תאצמנ ודיל .ךירדמה

 תויביסרגאב םימימת סיבשו םירבוע תקלסמש

 םא וליפא ,םישיא תחטבאל הדיחיה ישנא לש

 וא סקטה לש דובכה יחרוא סה הרקמב

 - רמגנ אל דוע הז וכח .ןואיזומה ילהנמ +

 תיגיגחה הנרקהה אוה אבה בלשה

 איה "רבד לש ופוסב םילשכנ םיקסע השימח
 ,ואדיוה תומלצמ יריחמב הלולתה הדיריז יריה תורמל

 סתעד לע םילעמ םישדחה סינמגרבה ןיבמ םיבר אל

 תמאה .ומליצש םלגה רמוח תא ךורעל םג ךירצש

 טעמ תשרודש המישמ רבכ תמאב וז - רמאיהל היואר

 הללוסהש ללפתהלו םוליצה רותפכ לע ץוחללמ רתוי

 םינווכתמש ימותל יתבשח דימת ינאוי ,תרמוא

 תעדוי ינא םויה .החילצמ אל הרבחה ובש בצמל

 -לכ רהמ וחמצש םיקסע ולא םירקמ הברהבש

 אל ,ןופצה תא ודביא טושפ םהלש םילעבהש ,ךכ

 ינא קוידב ךכ .ורכמ ןכלו ךישמהל ךיא ועדי

 ."יתשגרה

 ידסיימ

 תרומת (2111("טו1100816-טסזמ-ל םהלש הריעצה
 םוכס

 הרבחב דובעל ראשנ ןרהא .םסרופ

 פא-טראטסה תרבח תא ורכמ ו

 אל םלועמש

 הנהנ ,ותמועל ,ןמפייר .ישאר לועפת להנמכ השדחה

 תורוש תביתכ תעשבו ,שדחמ התע הכו ובש שפוחהמ

 ךוהא לויט תארקל ויצפח לש הויראב קסע הלא

 הארנה לככ רווחי אוה ,בושישכ .םלועל ביבסמ

 סיגל :בוט יכה תושעל עדו אוהש המ תא תושעל

 ח + .תושדח תורבח תונבלו םיפסכ

 !יזגמ ח +



 תוניירקה בלשב ןכמ רחאל ורזעיש תוטודקנא

 .(עיגי הז םג ,ןכ) תורתוכהו

 .טירסת ןיעמ םכל וניכה ,הכירעה תליחת ינפל

 םתואש םיעטקה תא ונייצו םתמליצש תוטלקב ופצ

 רישכמ גצב ךכ םשל ורזעיה .יפוסה טרסב לולכל וצרת

 םא .ומויסו עטקה תלחתה רפסמ תא ומשרו ואדיוה

 םג ומשר ,(אל ךיא) תוטלק המכב םירזופמ םיעטקה

 ובתכ ,תינושארה הייפצה ידכ ךות .תטלקה רפסמ תא

 תא ךכ-רחא ובתכת םהמש םיקרפ ישאר םכל

 תטרופמ תינכות םכל היהת ,רבד לש ופוסב .תוניירקה

 .םכלש טרסה תא ןיכהל רשפא הנממש ,תיסחו

 בושחמה תכיפהמש ןה תובוטה תושדחה .הנועט

 לכ לוכי םויכ .ואידיוה תכירע םוחת לע החספ אל

 ואדיו תכירע תכרעמ תונבל ישיא בשחמ ול שיש ימ

 ולש תוטלקה תמרע תא ךופהלו ,תראפתל תיתיב

 .םירדוסמו םיכורע םינוטרס רחבמל

 \יקה תושפוחמ ורזח רבכ םיברש ןוויכמ

 תנוע תא םיננכתמ רבכו ,תוטלק יסומע

 ,םיברקה םיגחה לש םימוליצה

 ריהמ ךירדמ םכל איבהל ונטלחה 9% :

 .בשחמב ואדיו ינוטרס תכירעל

 דויצהו ,תויעוצקמה הכירעה תוכרעמ

 הברה ,ואדיו רישכמ ,(2 םויטנפ יוצר) קזח בשחמ

 ףיסוהל ,םעטה יפל םירבחמו םילבכ ,קסידב סםוקמ

 .תועש המכ ךשמל רונתל סינכהלו הכירע תנכות

 םכתא וריבעיש תוינכט תורוש המכמ סונמ ןיא

 ואוב .תכרעמה לש המקהה ךילהת תא םולשב

 הו הנה ,הקומע המישנ וחק - דחיב הז תא רובענ

 :עיגמ

 בייחש יגולנא עדימ אוה םכלש ואדיוה טרס =

 ותוא ךופהיש (ייהדיכליי) המיגד ךילהת רובעל

 ומכ שממ .דבעל לכוי בשחמהש ילטיגיד עדימל

 ונחנא ןאכש קר ,יטפוא קרוסב סולצת לש הקירס

 דחא לוק ץורע דועו היינשב תונומת 5 םיקרוס

 או וח ומכ) םיליגר םייפרג םיסיטרכב םיבלושמ
 תרוצב תדרפנ הדיחיכ וא (11 תרבח לש \אטשטז
 סיטרכ לש ריחמ .תינוציח אספוק וא ימינפ סיטרכ
 תא עבוקש הז אוהו 5-350ל 5100 ןיב עוני הוכ
 ןאכ ךוסחל אל זא - תיפוסה האצותה תוכיא
 וא לי'וחב הזכ דויצ שוכרל שקבמש ימ .השקבב
 דובעל לגוסמ סיטרכהש אדוול ךירצ ,טנרטניא ךרד
 .\ראב הגוהנה ואדיוה תטיש איהש ,ץ/\1- תטישב
 תא אצייל םג תלגוסמש תכרעמב דייטצהל בושח
 ירמוח םוגדל קר אלו ואדיו רישכמל ךורעה טרסה
 .בשחמל סלג

 ןוסחא תא תכפוה םינותנה לש המוצעה תומכה =

 ןורכיז לש רשפאה לככ הלודג תומכ בשחמב ןיקתהל
 תטלק קסידל סוגדל וסנת לא ,הרקמ לכבו ,א\א[
 םירכוז) םעפ לכב תוקד 5-2 ינב םיעטק אלא המלש
 .(!ןםתנכהש תינכותה תא

 םילדבה טעמל .ידמל טושפ אוה הדיכלה ךילהת <
 םכילעש המ לכ ,יפיצפסה דויצב םירושקש םילק
 -ךרדב) םימיאתמה םילבכה תא רבחל אוה תושעל
 לע וחלל ,(5טקטז 115 וא ₪6 גוסמ םילבכ ללכ
 תנכותב הטלקהה רותפכ לע קילקהלו ,גְצ
 .הדיכלה

 הברה הארי "אוהפהופ ]3 ע8ק 003.אצ]"
 .\%1 רשאמ הכירעה תנכות ןולחב בוט רתוי
 ינפל ישילש םויב בקעי דוד םע ונישעש הסיטה"
 .י"צראל ונרזחש

 הכירעה | תונכות

 תורשפאמ | תוטושפה

 . ₪ 6 וס 64 68 עצבל
 ₪ 30 30ו] ךות תיראיניל הכירע רמולכ

 לש הבכרהו ףדועה רמוחה לכ לש קיודמ ךותיח
 תונכותה .דחא ףצרל הז דצל הו ואדיוה יעטק
 ואדיו יעטק ינש בלשל תורשפאמ ,רתוי תומכחותמה

 תא תוקנל םילוכי ,ןהילא הוולנה .ח

 ,םירלוד לש םיבר םיפלאמ םכלש קנבה ןובשח

 תאש ןוויכמו ,ךכל יא .בר דומיל ןמו תובייחמו

 זכרתנ ,ירפ יטוידה תויונחב רבכ םתפרש ףסכה בור

 .שמתשמל תויתודידיו תולוז תוכרעמב םעפה

 םיכרצמה

 ךורעל ידכ ךירצ המ

 ואדיו יטרס לש תבשחוממ הכירע עצבל ידכ

 ,הדיכל סיטרכ דחא :םייסיסב םיכרצמ המכל וקקדות

 .טעמכ ירשפא יתלבל חישקה קסידה לע םיטרסה
 \ווכמש הסיחד לש ןונגנמב שומיש אוה ןורתפה
 תקדל 10א18-כל דע ,םיזוחא תורשעב םינותנה תא
 ץלמומ .(קנע קסיד קיוחהל בייחמ הז םג) ואדיו

 הזה ךילהתה תא .(ואירטס לש הרקמב םיינש וא)

 הדיכל סיטרכ הנוכמה דחוימ הרמוח טירפ עצבמ

 .(6גקוטו6 303170)

 :תורוצת יתשב םיעיגמ הדיכלה יסיטרכ 6

 הדוכעל הללאי
 הנכותה תועצמאב הכירעה

 ךותב רדסל ףלמומ םתמגדש םיעטקה תא
 ינויגה םש \בוק לכל רוחבלו ,םלג ירמוח לש הייקית
 ומשש \בוקש שחנל רשפא .תילגנאב ףלמומ -

 הפיפח םע יתגרדה רבעמ תריצי ךות רתוי וא
 רשפא - תויתריציל רורד תתל םוקמה הז .תמיוסמ
 םיעטקה ןיב םירבעמל םינוש םיטקפאב שמתשהל
 לבקל ידכ :פיט .(םירחאו !כופאט!צט ,\'וקש ומכ)
 םלג רמוח רתוי טעמ סוגדל ורכו ,יקנו םלש טקפא

 םיליחתמ
 גאוש הירא ,ןרוקפופ ,ךשוח

 ללוכו יטנגמ טרס יבג-לע טלקומ ליגר ואדיו

 עדימה דצל ,המלצמה הטלקש ילאוזיוה עדימה תא

 ילנויצנבנוקה םוליצה ונשי .הטילקהש ילוקה

 פקטו 118 םג ונשי סויהו ,/118 טמרופב ץופנהו

 ידכו ,תויגולנא ןה תוטישה יתש .רתוי יתוכיאה

 םכילע היהי בשחמב ואדיוה ינותנ תא ךורעל

 םג םנמא ןנשי .ילטיגיד טמרופל םתוא רימהל

 7 דאמ תורקי ןה ךא ,תוילטיגיד ואדיו תומלצמ

 המ ,הלחתה רותב .ךכ-לכ תוצופנ ןניא ןיידעו

 םיבאכ אלל
 )600 \//060 51001ו0 קז0 4
 תויתוכיאה תויפרגה תונכותב העודי ו686 תרבח

 םג .שפנ לכל םיווש םיריחמב תורכמנ םגש ,הלש

 ןורתפ הרבחה העיצמ ואדיוה תכירע םוחתב

 תעדוי עו₪סס 5זטשוס םזס .לוזו יתודידי ,טושפ

 04/71 01/77 אומהה

 םינוטרס

 ,םינוש םיטמרופב

 ןווגמ תקפסמו ןוטרס תא םלצל דציכ אוה םכתא ןיינעל ךירצש

 הכירעל םילכ הו ₪ לפטנ בשחמל הרבעהב - יוארכ םכלש ואדיוה

 ללוכ ,םהלש יד ב ךכ-רחא

 .םיבר םיטקפא :שש | ₪ ,

 תנייטצמ איה לסקי .םלגה רמוח תא םלצל אוה ןושארה בלשה

 יתודידי קשמימב -רחא רוזעיש ןמיס עטק לכ תליחתב ןייצל ודיפקה

 יבלשב םכתא ווליו ורזעיש םיבר םיפשא העיצמו

 םיקוקזש םינוריטל דחוימב הבוט הנכותה .הכירעה

 יגולונכטה ךובמב םתוא החנתש תנווכמ דיל

 ןמז תא ורצקי הכרדהה תוגצמ .הזה עגיימה

 םייתוכיא םיטרס רוציל םכל ורשפאיו דומילה

 ימ .דבלב 5100-כ הנכותה ריחמ .דיימ טעמכ

 תריתע ךא הטושפו הלק הנכות שפחמש

 העש ,ךיראת ,רפסמב שמתשהל ףידע) הכירעב ךכ

 .(תאז תרשפאמ ואדיוה תמלצמ ללכ-ךרדב .'וכו

 .ינוטונומ רמוח וא ידמ םיכורא םיעטק ומלצת לא

 ךיא וארת" לש םייתעשב תופצל וצרי םלוכ אל

 ןטילקתה ךיא וארתיי וא "2 סובוטואב םינשי םלוכ

 ןמוי םושרל דאמ ץלמומ .י"המבה תא הנוב

 םייטנוולרה םיטרפה לכ תא לולכיש םימוליצ

 ראשו ךיראתה ,העשה ,םלוצ אוה ןכיה ומכ ,עטקל

. 
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 תורשפא .וליבשב ןורתפה והז - תויורשפא

 5 אוסטוס תנכותב שמתשהל איה תפסונ

 איה .ש/וחטסושפ !=-ב הלולכש 8661

 ןווגמב לוקו ואדיו יעטק אבייל תרשפאמ

 ,םיטמרופ

 רדסב טולשל

 ,םתעפוה

 הסינכ תודוקנ

 וליפאו ,האיציו

 טילקהל

 ןיכהלו תוניירק

 ןורתיה .לוקספ

 לש ירקיעה

 םיאתמש טושפה קשממה אוה רצומה

 ,תויורשפאה תולדב אוה ריחמה .םינוריטל

 ןווינו םירבעמו םיטקפאב טלחומ טעמכ רסוח

 םירומגה םיצבקה תרימש םוחתב ןבצעמ

 טמרופב קר םיטרס רצייל תעדוי הנכותה)

 .(\160% םופעסז 7-ב ןגנל רשפאש ,הלש ידוחייה

 .0ו080 לש הנכותה תא ףידעמ ינא

 לייטסב ךורעל
 הקספו6 !\סטוס 2
 םילוק יכה םיבשחמה תא תרציימ או6 תרבח
 םכתא תועטהל לילקה הארמל ונתת לאו .םלועב
 .רתויב תווש הדובע תונחת םה ואו80 יבשחמ -
 תונכותמ תחא לש תחתפמה םג איה גפמ6

 תוליבומה ואדיוה תכירע

 חו סטו תנכות ,םלועב

 םיבר םיחבש הפרגש
 דובכ לש םוקמ השבכו

 .םוחתה ינעוצקמ ברקב
 תא םג החפיק אל הרבחה

 איהו םייתיבה םישמתשמה
 תא היבשחמ םע תקוושמ
 תיתודידיה הכירעה תנכות

 ינוטרס םוגדל תרשפאמ וזה הנכותה .2ווס6
 ,בשחמל רשייה סע תומלצממ םיילטיגיד ואדיו
 הנורחאה הלימה - זוזפשוזפ קשמימ תועצמאב
 ,בשחמל יפקיה דויצ לש תוירושיקה םוחתב

 יבשחמב טרדנטסו

 .םישדחה שוטניקמה
 םג תנייטצמ הנכותה

 עטקל הסינכב תפסות תוינש יתש - ךירצש הממ
 .םלשומ רבעמ רוציל ורשפאי ,ונממ האיציבו

 לש עוציב תורשפאמ תונכותהמ קלח
 יעטק לש םכחותמ בוליש רמולכ ,60ווקטפוווחפ
 תוכיסמו תויופיקשב שומיש ךות ,הקיפרגו ואדיו
 ולכות ןאכ .תויצמינאו םיבכרומ םיטקפא תריציל
 ,תויולג ,םתמליצש תונומת לש תוקירס בלשל
 וריתי תונכותה בור .דועו ''לוחכ ךסמיי לש םיטקפא
 ואדיוה ןוטרסב תויבותכו תורתוכ בלשל םכל
 .םיירבע םיטנופב תוכמות ןלוכ אלש תורמל ,םכלש
 תונומתכ תוירבע תורתוכ רוציל וצלאת הזכ הרקמב
 .טרסב ובלושיש

 - - ר- 0 5)
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 ,רדהנ בצועמ םגו) יביטיאוטניאו רורב קשמימב
 היה אלש תונוכת ףסוא תללוכו (תרוסמה בטימכ
 דבלמ .תויעוצקמ הכירע תונכות םג שייבמ
 ללש עצבל תרשפאמ איה ,תילנויצנבנוק הכירע
 םיטקפא ,םייפרג םירבעמ
 וידוא בולישו םיילאוזיו
 לש םיטמרופ רחבממ

 .(₪וק3 יצבק ללוכ) דנואס

 רוציל םכל רשפאת איה

 ואדיו ינוטרס ךורעלו

 ,בשחמב שומישל

 לע הבירצל ,טנרטניאב

 הרבעהל וא םירוטילקת
 תכמתנ הנכותה .תוליגר ואדיו תוטלקל הרזח

 יבשחמ לכ ידי-לע

 שוטניקמה

 ,ךליאו ₪3 תרדסמ

 אל םא) הריחמו

 םע התוא םתלביק

 .550-כ (בשחמה

 הנוכמה הדובע ןולחב תעצבתמ המצע הדובעה
 תא וביכרת וילע "ןמזה ריצ" והו .ךוווט [וחט
 שמתשהל ןתינ .תחא המלש הריציל סלגה ינוטרס
 םינושה םיעטקה תא רדסל ידכ הכלשהו הרירגב
 הארי (קוטצ\טוא) תמדקומ הגוצת ןולח .יוצרה ףצרב
 ורשפאי םינוש םילכו ,הווהתמה טרסה תא םכל
 האיציחו הסינכה תודוקנ לכב טולשל םכל
 ,הדיכלב טעמ םתספספ םא .םהמו םינוטרסל
 עטקה תא רתוי תקיודמ הרוצב ןווכל ולכות ,לשמל
 .גיצהל וצרת ותוא

 וב בלשל ולכות ,םלשוה ספיספה השעמ רשאכ
 יוצר .עקר תקיסומו ָתוניירק לולכיש ףסונ לוקספ
 ךורעה טרסב הייפצ ךות תוניירקה תא טילקהל
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 ןמז ךרואל תרדרדתמ ואדיו תוטלק לש ןתוכיא

 .יוניש אלל ,אוהש יפכ רמשנ ילטיגיד עדימ וליאו

 טואא דויפ
 התיבה ,תורתוכ

 הכורא הכאלמ איה ואדיו יטרס לש הכירע

 ועטת לא .קופיס תאלמו תיתריצי םג ךא ,תבכרומו

 ןובשחב איבהלו ,תונלבס ןומהב דייטצהל ךירצ -

 דומיל ןמז םכמ ושרדי תוטושפה תונכותה םגש

 םירמאמ וא םירפס אורקל ץלמומ .תולגתסהו

 ,סכיתועידי תא וביחריש ,(ונלש הז ומכ) אשונב

 תוקינכטמ המכ וריהביו םיינכט םיגשומ וריבסי

 םייסיסב םילכב וליחתה .תולבוקמה הדובעה

 הנכותה יפשאב ורזעיה .הטושפ תיראיניל הכירעבו

 תונכות םע ללכ-ךרדב סיעיגמש) המגדהה יצבקו

 םיטרסב םינושארה םייוסינה תא ועצבו ,(הכירעה

 םילודג םיאמב .בר ןמו םכמ ולזגי אלש םינטק

 שדחמ םהיטרס תא םיכרועו םינש ירחא םירזוח

 תארקל ,ולכות םתא םג .]ןויסינו עדי ורבצש רחאל

 םהשכ סתמליצש טרסה תא גיצהל ,םכידלי תנותח

 םילמה תא הוואגב תישארה תרתוכל ףיסוהלו ודלונ

 ח 1 ."יאמבה ידי-לע הכרענ :השדח הסריגיי

 5 ו ויכלו |
 1 םלועה תא ושככ םה .םייגולותימ םילחוז ל

, , 
 וספיט זאו ,םפוג לש םוצע ! \ בוול י תי ה ולב

 פ םה ,ןכו .פ6-ה יבשחמל וע גהו תולוסנוקה
 שש 0 ל תוניוצמה תונווטתה ללגב רודמה

8 

 צלמומו (ןכל םדוק םתטברשש תומישרב ורועיה)

 .דעומ דועבמ םתנכהש בותכ טסקט ךותמ אירקהל

 ןמזה ריצ ךותב בלשל ולכות שדחה לוקה ספ תא

 יספ ינש לש םוילווב טולשל םגו ,קיודמ ןומזתב

 .שדחהו ירוקמה - לוקה

 םכנוצר תועיבשל ךרענ טרסהש רחאל

 לכ (..הקפהה תווצ ראש לש ונוצר תועיבשלו)

 טקייורפה לכ תא ךיתהל אוה תושעל רתונש המ

 םינותנה תא דבעת הנכותה .םלש דחא טרסל

 הזה טרסה תא .סלשו ףוצר ואדיו בוק רוציתו

 הליגר ואדיו תטלקל (טילקהל) אצייל ולכות

 ץלמומ .יוצמ ואדיו רישכמ לכמ הב תופצל ןתינש

 ,טקייורפה ,םלגה ירמוח לכ תא תובגלו רומשל

 תילטיגיד הידמ יבג לע םג ,יפוסה ןוטרסהו

 יכ ורכז .(הז ךרוצל ילאידיא אוה רוטילקת)
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 ?רמוא הז המ
 ואדיוה תכירע םוחתב םיצופנ םיחנוומ

 .פטס ירוטילקתב דחוימב לבוקמ .ואדיו ינוטרס לש הסיחד טמרופ ווק

 .טפוסורקימ תרבח לש ץופנה ואדיוה טמרופ .ה

 .דחאכ שוטניקמבו \עוחשסושפ-ב בחרנ שומישב אצמנ .4סמו6 לש ואדיוה טמרופ .סטוסאדוחו6

 .תוחפל היינשב ולאכ 25 גיצמ יתוכיא ואדיו .ואדיו ןוטרסב תחא הנומת .תרגסמ .=זהחו6

 .לארשיבו הפוריאב תלבוקמ .היינשב תורגסמ 25 לש בצקב ואדיו רודיש תטיש .=ו

 .ב"הראב תלבוקמ .(?רפוס ימ לבא 29.97 םצעב) היינשב תורגסמ 30 לש בצקב ואדיו רודיש תטיש וש 6

 קשמימ והז .םיישיא םיבשחמל יפקיה דויצ רוביחל ,אסמו6 תרבח החתיפש הרמוח קשמימ .=וז6שז8

 .תויעוצקמ הכירע תונחתו םיבשחמב טרדנטסכ לבקתהש ,לועפתל טושפו דחוימב ריהמ

 (ללכ-ךרדב יגולנא) ינוציח ןקתהמ ואדיו ןוטרס תרבעהל שמשמ .הדיכל סיטרכ .03ק1טז6 00

 .ישיאה בשחמל

 .תיעונלוק הריצי לכ לש דלשה .טרסה ןכות לש ילולימ רואית .טירסת .56זו0%

 .הגרדהב השענ ואדיו יעטק ינש ןיב רבעמה ובש ירלופופ טקפא .הכיעד .ו850!טס

 .(54| טמרופב) םילסקיפב ואדיו ןולח לש יטרדנטסה לדוגה 6

 .(הסיחד טמרופ לכל 60060 ונשי) ילטיגיד ואדיו לש הסירפו הסיחדב לפטמש הנכות ביכר 6



 םיקחשמ רקיעב תרציימש הרבח 607000

 החלצהה לע םינש רפסמ רבכ תבכור ,תולוסנוקל

 ןוויכמ .אטגוטטחו םצו] תרדס לש

 ,חצנמ יבמוז גורהל השקש ₪

 םייתנשכ ינפל הרבחה הטילחה |[ ₪ 0
 םוחתל הבסה ם-ל תושעל וזקוה [מוטתוטוגטט : ₪

 ?5א תסריג האיצוהו ,םילחוזה יצרא דה :לאושיב

 קחשמ והו .םומס 070888 לש

 לע תיבוציע הניחבמ ססובמש

 תיבוציע .אמ לש חצנמה טפסנוקה

 רצ ער .11].63601.600/06הג :1א

 םיימש לש לדבה םיינשה ןיב היה תיגולונכטש םושמ ,דבלב

 ירנב היה אטצושטווו םצו!-ש הדבועב רקיעב אטבתהש \ראו

 תורדנורמ | תוביבסמ

 ,שארמ

 ןמוב תורדנורמ 6

 תודבוע רמולכ) יתימא

 -ב תוביבסהו

 רתוי המוד הרוצב

 .(ת06 יעונמל

 קחשמה | תלילע

 תנכוס לע תרפסמ

 תינקירמא תיתלשממ
 התמחלמו יהשלכ

 םיס'גנמה | םילחווב

 תא | ופיצהש
 ןויסינ ךות יאה

 תודיח רותפל

 תוקונית ויה וליאכ הפל םהל %

 תיללח היווח
 םיבשויה ברקה יסייטל םיכייחמ םייחה .אלפנ םוקמ הזיא .ללחה

 היינשה םדיב ,תיתוכיא הירגיס תחאה םדיב .םתסרוכב חטבל

 גטתעסמ. ךגט =זוחט< :קחשמה

 ואט 1.סטוט :חנכותה תיב

 אסא 1.סַשו6 :ץ'פמ

 יצרא דה :לאושיב
 רצוצוצ .תס 310816.60ת1 :1תא

 שגומ לכה - יתוכיא קיטסיו'ג

 תועובק תומישמה .םמוי ינב

 תיללחה ,הליסמה לע תבכרכ

 היחתותו םהל הפצמו תדמוע

 .ברקל םינכומ םיצצונ םידמוע

 םיללעמה תבר ותומד תא ימצע לע יתלטנש העש ייח םג ויה ולאכ

 תונש זאמ ללחב רתויב החישקה תירולבה לעב סייטה .ןאגול קיי'ג לש

 תוברקב ימצע תא יתחכוה .רכומ דרוקר לעב סייט יתייה .םישימחה

 הזה דצב רתויב תוריהמהו תוקזחה תויללחה ודמע יתושרל .רופסניא

 םייקומח תובר סייט תוכירדמו םימ ומכ םרז ףסכה .בלחה ליבש לש

 בשחמהש הדבועה טעמל .ןהלש הסיטה ירושיכ תא ןחבאש ינממ ושקיב

 למשח תכמ וזיאל ילוא טרפ) םייתשוחת םירסמ תרבעהב לבגומ ישיאה

 .ועיגה םיבוטה םייחהש בושחל היה רשפא (םעפ ידמ תננערמ

 ההובגה תוריהמב ענש יטרואית קיקלח אוה ןויכט ,בגאא) ךיגטזועסמ

 ליחתמ ,(יכוניח ןיזגמ אל ונחנאש ודיגת לא קר - רואה תוריהממ

 סייטכ .שמשה תכרעמב ולש םאה סיסבב אצמנ (התא) קיי'ג :הככ

 יבחרב תוזעונ תומישמל תאצלו תועדומה חול לע רובעל ךילע ריכש

 הסונמ סייט התאש הדבועהו ,תיסחי העוגר הלחתהה .היסקלגה

 תצק ןמאתהלו תורקבל לגרתהל תורשפאה תא ךממ תענומ אל ןיידע

 ךועב - םדקומ יד בלשב .יריב

 שיגרהל ליחתמ התאש ירחא
 וךמולש המ ,סולש :1

 ,האבה האמה לש אתלדה תינוכמ - תיללח

 שורפל הצור קרש םדאכ :ןיבה אלש ימל קחשמה ליחתמ סג ןאכ
 הרוקו) וביבס הרוקש המב ןיינעתמ שממ אל ונלש קיי'ג עבשו רישע
 יונישל הבוגתכ .(תושדחהמו תרבוחהמ דומלל ןתינש יפכ טעמ אל

 .ג.י ילימב ריימס :דובכל

 .את.וו.לש .גימב קיימס :תאמ

 עצבמ סוכיס = דושָמַהְל תנמ לע ולו הדמע טוקנל בייח קיי'ג ,הביבסב יתוהמה
 ו - . 0 םישנא ,ןמזה לכ תוצצ תושדח תומישמ .ולש רשועה םולח תא םולח : ל
 .ןיוצמ לבא . , ישדח

 .םג רכממ 75 = תונתינ ךלש תויללחה .ףסכ םג תולועש תושדח תויגולונכט ,םיש

 0 !ול יפוי .הברה עבט בהוא .םירוגס תומוקמ סאמנ רבכ 2
 םילכו גורדשל ףסכה רחא ףדרמ לש יפוסניא לגעמ ןיעמבו גורדשל

 ךלש תוברועמה םג הלוע ,רתוי םישק םיביוא םע תודדומתהל . !!תולועמ תומישמ !הלועמ הארנ לכה .0
 .םכחו .9 קחשמה רופיסב

 - הדמע טוקנל ליחתמ התאו

 ירחא הנש ראב הזה קחשמה תא וררחיש יצרא דה לואועל המל 4  םידרומה םע ךלת םאה - הדמע טו וא םיינעה
 !?םלועה ראש .ולש תונורתיהו דצ לכ !יטסילטיפקה ןוגראה םע

 יאמי דוקומה ב םיהובגה םיטרדנטסה לכ יפ-לע ללח קחשמ לש הזה בולישה ר
 לש טנמלאו קח רופיס ,(דנואס ,הקיפרג ,ואדיו) ונלגרתה סהילא לא
 ללח קחשמל 00ץסמ תא ךפוה (תיללח תיינב וא) תומד תיינב
 לאלצב רחש .ונממ ובהלתי קפס אלל רנא'זה יבבוחש רתויב קזח

 הנומש וצ

 ,סותחה לע

 לאלצב רחש

 םיבכוכ ןיב עס
 סדא .ומש רדגיו ינור ,דחא םדא לע ךל רפסל הצור ינא

 יסה הז אל לבא יבלל תורקי תוביסנב םינש ינפל יתרכהש

 .בכ.ש ילימב ריימס :דובכל 3 - רומש -
 .גכ ילימב ריימס :תאמ ₪"
 שש

 סו 62 סו :המישמה

 הויע הצרעה איה וט(\וט-ה לש אצומה תדוקנ .הז תא קודבל עיצמ ינא הזה ראותב רדהתהל ךל רתומש דשוח התא סא ,םואולימ לייח

 חנומה לע בושחת חנומה תא ריכמ אל התא םא .1וטא\וט אוה ינור
 םיבכוכ ןיב עסמ ,84א 1וטא אוה םסה ונלש הרקמבש קר ,"1טמ\וט"

 סווג שסוטס 2 :קחשמה םש
 ואסאפ 10 :הנכותה תיב
 ןאסאה 1 טַפּוט : ץ'פמ

 יצרא דה :לאושיב
 רצו .םס810810.טטו :תא

 רקי
 .רופ

 ךל

 ,תר

 הלילע ילותיפו

 ,רומאכ .םינוש

 תא בהאש ימ

 שיגר" 5

 :תיבב ןיטולחל

 ,ריוואב שחורה חתמה תריווא ,תויעונלוקה םוליצה תויווז

 טנטפ ותוא לע םלוכ םייונב המיחלה ןפואו ,הקיסומה

 .חצנמ

 ,ק6-ה תסרגב תוחפל ,הזה קחשמהש םשור השוע

 וליאכ הארנ ."תונוש"ה ףיעס תחת (גטטסזח לצא לפנ

 דימת איה 5א-מ הריגה .הדובע טעמכ העקשוה אל

 תועבצא תדובעל רוקמב ודעויש םיטירפת - תיתייעב

 לועפתל רתוי בר ןמז םישרוד טטחועס]!שז-ה םע הזירז

 ,והשמ תיארנ אל ומצע 05א לעש ,הקיפרגה .יתדלקמ

 קחשמה אל הו ,רוציקב .םידבכ םיקזנ איה ףא תגפוס

 הז לבא .ובטימב ןאכ הלגתמ אל אוהו ,םלועב שדח יכה

 רינ-רב תימע .בהוא התאש המ הז םא ,דמחנ
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 עדוו התא םידבוע ,רדסב 2 |

 .בייצמה ךמסמב ןייע 3
 טוכמב דיוצמ יגל"

 - ךלש תיללחבו ךתלוכיב חוטב
 -.ב הול המוד והשמ תרבע

 ךילע טון זס 1 אמ רתוי הקוח ה 3 ךתוא קרוזש ןטק ךפהמ שחרתמ

 ,עודוכ .םדוקה עצבמב - ןמזמ רבכ הנימז התייה פל המישמה תוחונהו שמשה תכרעממ הצוחה
 . ןא ,םלוע' כ ה

 רחש יצרא-דה 6 בנא .תויוסח תוביסמ ,ויעכע 01% ב לע רבדל אלש .תלגרתה הילא
 4 רותב לבקמ התאש האטורגה - ךתוימ ןיידע "ףלאמ' וי + .האבה :

| | - 

 רפסמו םיכורא םיעצבמ ינש ךינפל
 א אצמנ) ימימ-תת עלקמ + / יפלצה הבור ימגד ינש ,םווסו + םיקשנה םתושרב .דויצה לע הייקשנב . . 1 : וש ףאצמ אל םידקפמה = מ הטילש ךל רשפאל טלחוה ,רב . ראש לשו ךלש צ"נה תא עבקת הדקפ 0 םיאתמ רוזבאב דיוצת הלילה - : ידגב .ריוואה גזמ יו ןאנת לכל ךמצ וע תא כח

 .האווסה תפילח ,םינומיר /
 ננה דויצה תא רחב .ם""

 סיסבב סינומ
 לייחל יתלחה

 .וצ תורשפאב בר שומ

 ;) ירמוח ,םישקומ ,

 ,המישמ לכל ןוכ
 יאסו \אסו!6 םאה

 וכרד ךשמהב החלצהב

 תוידימ תומישמ לש ןטק אל

 .תוא

 דוגינב .הרויגב תוחוכה
 :ךתעידיל .חוכב תמצמוצ

 :םיאבה
 - 0 עלקמ ,םי

 .(הברה וב ושמתשהש הארנ אל - קור עלקמ ,קת י ,
 האל ,תפקשמ ,\פ

 והשכיא רושקש (!רבד לכל) רבד לכל ,תורשפ תרסח ,ריחמ לכב
 רצי ותוא דיתעה םלועל (לשמל אג 9 ומכ) המוקע יכה הרוצב
 .ל"ו ירבנדור ןי'ג

 וול המוד הייטסמ יתלבס אל סלועמ ,ןזואה תא רבסל ידכ קר
 ךועח תורדס ללוכ .יניעב עשעשמ יד ןיינעה לכ - ךפחל .ינור לש
 ךיא לע םיידותמ םירבסהו םיטרס תונרקה וללכש יתרבעש
 ןיאש םג המ .תישעמ הרוצב תלעופ ןיידע תמייק אלש היגולונכט
 ...הנתמ ול תונקל לק רתויש םלועב םדא

 .הרדסה לש בשחמה יקחשמ התייה ונלש הדיחיה ךוכיחה תדוקנ
 הוכ קחשמ לכ ויפתכ לע אשנו םירה ,לטנ ותוא דיקפתל האיכ 5
 רגפמ קחשמ היה הזשכ םג .בשחמה םלוע לש לגדה קחשמ -

 קחשמל ןוישר היה אל םלועמ - רמאיהל הכירצ תמאהו .ןיטולח
 5וגז יקחשמל ןוישרה ומכ תירזכא הכ הרוצב לצונו הכוה ,ובזובש
 חווטב םויה דע וענ ,החה םשה תא םיאשונה םיקחשמה לכ .ךוטא
 תבהואש אמא ומכ .םלוכ תא שי ינורלו .רתויב עורגהו ינוניבה ןיבש
 .ויהיש לככ םירעוכמ הלש םידליה לכ תא

 - העש יתשחש המוצעה תושגרתהה תא ריבסהל ידכ אב הו לכ
 יש טעאָטשז םוווט ול םיארוק .5/א1 10% תיבל ןורחאה קחשמב יתקחישש
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 \/טעטסז םןווט [יטוטט :קחששמה םוש

 ג טווצואוטת :ץיפמ

 גצטת :חנכות תיב

 קוושמ אל ןיידע :לארויב

 רו .יג6ה5011.60ת0/61116/0766 :1א

, 
 רו לוו

,. 

 2000 רבוטקוא %

 .דובכ הויאו .הזה ןוישרל דובכ איבמש ןושארה קחשמה אוהו ו

 5/1 1ו6% תורדסב הנורחאה איה \/טעּגטשש הרדסה :עקר תצק

 רתויב השידחה תיללחה לש היתולילע לע תרפסמו

 תיקלח תצצופתמ איה ןושארה קרפב .היצרדפה לש

 261₪) בלחה ליבש לש רכומ אל רוזאל תפעומו

 70-ב רכומ ללחל רוזחל יוכיס תרסח) ו

 .(ינור הדות) \'גזט 10-ב םג תובורקה םינשה

 תישפוח הלילע תונבל םירצויל רשפיא הז הרדסב

 רשאכ רתוי םירכומה תויומדהו םיעזגה לע תססבתמ אלש רתוו

 .םדקהב ץראל בושל הּועה הקושתה תמעפמ עקרב

 הדות א|והפסח 0ט416-ל המוד אלו "-כ יונב ומצע קחשמה

 דיקפתב קחשמ התא .0טגט 3 לש לעה-עונמ לע ססובמ ותויהב ,לאל

 סרפנ ,קחשמה ./טעּגָפשז-ה לש תיליעה תדיחיב םחול ,ורנומ ןגס

 ,\'טעגטטז לש (רמול שי חלצומ קרפ דוע) חלצומ קרפ ומכ ךיינפל

 !הנווכה המל .תומישמה ביבס אקווד ואלו תומדה ביבס הנבנו

 ןקחשה תייווחל םיאתהל תנמ לע אילפהל רצפוש (0שג6ט לש עונמה

 רשא תויומד םע היצקארטניא ךל היהת קחשמה ךרואל ;דיחיה

 תכרעממ קלחכ שיגרתו ךילא ביגת הביבסה ,ןהינפ תועבה תא ונשי

 אולמ תא םרות הכותב התאו ,המידק הענש רתוי הברה הלודג

 .ךתלוכי

 5 תא בהוא ונניא םאש דחא עגרל ולו בושחל ארוקל לא

 ,ןוכנ .הרומח תועט היהת וו .ןאכ תושעל המ הלילח ול ןיא ך'זש%

 ארונ ונממ הנהיי אוהו ,ריחמ לכב ,קחשמה תא הנקי ווט\(ו6-ה

 תולוקה .5וו6%-ב תויהל :הצר דימת אוהש המ תא לבקי אוה יכ

 נצוצ

 == ,,צפאצפצש

 םינקחשה תולוק םה

 עונל רשפאו ,הרדסהמ
 תונורדסמב תוישפוחב

 ןאכ םירזחושמש שס גאס

 .הצרעה תררועמ תונקיידב

 לכה - ןאכ םיגרובה וליפא

 קרפ ומכ שיגרמ

 .8(גז וט%א לש יביטקארטניא

 םג - לודג לבא והוו - לבא

 םלועהמ קלח אל התא םא

 הלילע םע קחשמ ןאכ שי ,הּוה

 באושש רופיס ,דאמ הקזח

 הבוט ,הלועמ הקיפרג ,ךתוא

 םיקשנ ,0טג%א6ש 3 לש וזמ

 םייונבש םיכסמ ,םיבינגמ

 תא םג ,רוציקב .ןייוצמ

 הז לע ףיסות :ןוכנ וב תקחישש ינפל תרכה אל [1:6!141 לש רופיסה

 קחשמ תויורשפאו תופמ םע 110101216 ,הלועמ אט קו גצטז

 !םייחב ךירצ התא דוע המ .תובורמ

 וב תואגתהל קחשמ וישכע שי דזט\\ו6-ל :הנותחתה הרושה

 קר ראשנ ראשה לכל .םיעדוי םה קרש ומכ ונממ תונהיל קר אלו

 ףוחדל וכרטצת ילוא .ותוא תונקלו לכה בוזעל ,\ראב זרכויש תוכחל

 תא הווש הז לבא ,ךרדב תודדוחמ םיינזוא םע םירזומ םישנא המכ

 1.וצט 1.טחש !ףרועב םכל טובצל םהל ונתת לא קר :דאמ בושחו .הז

 לאלצב רחש ./או6 זסאקטז

 םישווחה תיירפומיא
 לש היגטרטסאה יקחשמ רנאיז תחת ,הרדגהב ,סנכנ /\חחט 2

 יתש ןיב רוחבל קחשמה יחתפמ ולכי ,הזכש רותב .הירפמיא לוהינ

 קחשמ רמולכ ,יסאלק רנא'ז קחשמ תושעל איה הנושארה .תושיג

 םינשיה םיקוחה תא םשיימ אלא רנאיזה תא הברה הנשמ וניאש

 /\חחט 1602 :קחששמה תורשפא .תחלצומ הרוצב

 :הנכותה תיב חותמלו תוסנל התייה היינש

 1ה!טטזגחוטא :-ץפמ קחשמ רוציל ,רנא'זה תא

 סרגופניא :לארויב קחשמכ ןיידע גווסיש

 יצא .30₪01602.06 :13% הסכמ ךַבִכ לבא הירפמיא

 5טת(10ו\סז%

 ורחב תושיגהמ הזיאב יל רורב אל הז עגרל דע .השדח הירוטירט

 .םיחתפמה

 לוהינל עיגמ הושכ םלועבש ליגר יכה אוה .\חווט 1602 ,דחא דצמ

 שי ,ינש דצמ .הלב הלב הלב ,עדמ ,םיניינב ,םיבשייתמ .תוירפמיא

 םולשה לש היטמולפידב קסוע אוה :תרחא השיג לש השגרה םג וב

 ןיזגמ 'ח +

 תודיחי לע תוחפ ,היטמולפידו רחסמ לע שגד רתוי .המחלמה לש אלו
 ינידמה ןאגלבה םע ,ולא תורוש תביתכל ןוכנ .שוביכ יעצבמו אבצ
 רחסמב קוסעיש ליימח ןולסב חותפל יל תפכא היה אל ללכב ,ביבסמ
 םויב ספות היה הז םא עדוי אל לבא .ילש םינכשה םייאה םע התב
 רינ-רב תימע .ליגר

 ס5%-ב םיונחלנ
 תולוסנוקה יבבוח לע המ לוזלזב 6-ה ישנא וננובתה םינשה ךרואל
 םיסיטרכ תאלמ לע תצלפמ לומ היזיוולט תנוכמ הרחתת ךיא

 אטוה| 0037 5010 :קשלי
 % סחמווהו :הנכותה
 טפוסורקימ :

 ודנטנינ .יוכו תוסינכ ,םיקסיד

 ,64 וירמ .תצק הז תא הניש 4

 היהו .ודוה םורי (016שח 6

 וליפאש 0%%א קחשמ םג
 .ו60| 0091 50116 לע רבדמ ינא .םייניעה תא ונל איצוהל חילצה
 קחשמ ,םיבינגמ םיכסמ ,בוט רופיס ןיב רכממ בוליש עיצה אוה
 אל ,08א לש תרוסמה בטימב יושעו תיאשח העונת לע ססובמש
 .לחנ יקולח לע םימ ומכ םרוזו קלח ,לברוסמ

 רצרצוצ .תו6(ה1867.0071 +

 ינקחש תבהוא איהש בוש טפוסורקימ החיכוה המ ןמז ינפל ,
 הסריגה ,ליגרכ .ק6 יבשחמל א165 תסריג לע הוירכהו בש ח

 םוטטחמ לש תרפושמ הסריגב רבודמ וליאכ השוחת תנתונ תרמומה
 םייפרגה םירופישה .הנשמ הז המ לבא (ץופנ 28% רוטלומיס)
 סויה דעש תופסות עיצמ (/ 8 א1ו88וסחפ) ינשה קסידהו ,םיניוצמ
 .ןפיב קא ינקחש קר ןהמ תונהיל ולכי

 דוע קפסל ןכומ ,ונלש ,ןאכ אוה וישכע
 584066 םע קחשמ לש םימי המכ

 לאלצכ רחש .ותרובחו

 6ז-כ

 בל עורו תוילילש
 ילש תורוקיבה לע רובעיש ימ .בל יתמש ןמזמ .ילילש יד סופיט ינא
 הניבה םעפ .יניעב םלשומ וניא קחשמ םושש דאמ רהמ הלגי

 קשמימה םעפ ,הקיפרגה םעפ ,החירסמ תיתוכאלמה
 .יבויח רתוי תויהל יתיסינ אלש אל הזו .ןויערה םעפו
 יל היהתש בייח ינא לבא .םינש ךשמב .יתיסינ

 רתוי שיגרמ טושפ ינא ,דיגהל הער הלימ יהשוויא
 עגרל לבא ,ןנולתמ אל ינא זאש אל .הז ירחא בוט
 והשמ וא והשימ לע יתכלכלש ירחא דחא םוסק

 .בוט רתוי הברה הארנ לכהו םייתפשה לע ךויח יל הלוע
 שממ יכ !הז לכ תא םכל רפסמ ינא המלו .אבה םגפל דע
 המ תא ןוכנ רתוי וא .הזה קחשמה לע דיגהל המ יל ןיא
 םכסל לוכי ינא הזה קחשמה לע דיגהל יל שיש

 אל (ךרועה תוחפל וא) סופדהש תחא הלימב

 :תנדועמה הסריגה תא זא .לובסי

 ( "גודס 60 ד 2000 :קחועמה םוש
 ךסופ (3גזה6% :הנכותה תיב

 861 :ץיפמ
 יצרא דה :לאושיב
 ראוורצ הווה הק60000.60תו :ךתא

 שממ ןויער לע ולע םיער םישנא לש הרובח

 ער סש איצויש ער קחשמ וקיפי םה :עשורמ

 שממל היה אבה יעבטה דעצה .המלש היישעתל

 יתנכתמ תא ורכש םה .הער הרוצב ערה ןויערה תא

 ואיצוהו תומדא ילע רתויב םיעורגה בשחמה

 אל הז םא .הער הער הער הקיפרג םע קחשמ
 ישילשה אוה הזה קחשמה ּזא סכיניעב יארונ קיפסמ

 אל ללכב ללכב רופיסה לכמ וחיוורה םה רמולכ .הרדסב (תוחפל)
 לכב .ילש אמיא תא סורדל םימייאמ ויה םא םג הנוק יתייה אל .ער
 דינ-רצ תיטע .ארח :תחא הלימב תאו



 זגה0לזוא 3 :קחששמה

 וגו\טזסקזסאש :הנכותה תיב

 1190 [חוטוגטווצש :ץיפמ

 גאב :לארויב
 וש 1 טזגח6 קא 3.טסוה :דתא

 שיבכב אהדוב
 ,תינוכמה תא עינתמ ינאש ינפל

 .תודעומ ינפ ןאל עדוי ינא

 .םה דחא ינאו תינוכמה

 .ריהמ ינא ,הריהמ תינוכמה םא

 ןאה טאנ ךיט

 םדא וב בצמ ותוא ,הראהה ,הנוורינה לא עיגהל ולש וכרד םע לכל

 שי םידוהל .ומסק אולמב עגרה תא הווחו ויתובשחממ הקנתמ

 שי םיאפוריאל ,היצטידמ לש םינש תכורא תרוסמ

 טושפ שיימק 300 תוריהמב .ירוטומה טרופסה תא

 רופש טלקהו ןקורתמ שארה .תובשחמל ןמז ןיא

 דוביע רובעל ילב ,הבוגתל תורישי לעותמ וילא

 לא עיגהל תנמ לע ,היצטידמל המודב .והשלכ

 ןיטולחל ביוחמ תויהל ךילע ךרדה הצקב ןוחצינה

 .םיכורא ןמז יקרפל ,םלועב זכורמ יכה ,וכורמו הרטמל

 .תוידוה תויפוסוליפ לע םכל רפסמ ינא םתס אל
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 תודיריו תוילע אלמ עובשפוס לש רצות ןה ולאה תובשחמה

 לא יכרד .א!וטוסקוטצט לש גת0קווא 3 תנקתה תא ווילש

 תוהזל ףקותב בריס 3 :םסישק םירבשמב התוול הראהה

 הגיהנ תייווחל יתוא ץליאש המ ,ילש שישקה ץיאמה תא

 ,ףסונב .גט!גועגוט וטחטטוטז-ה תובידאב דירחהל תלסקופמ

 יתשקעתהש דע (...ךרדב ןגגוטו-ה) תוהזל בריס אוה הגהה תא םג

 .ארונ ארונ ארונ

 .םלועב בוטה םיצורמה רוטלומיס תויהל רומא 0070א 3

 .ונממ םיבוט יתשגפ רבכ לבא ,דאמ דמחנ רוטלומיס אוה .אל אוה

 דאמ וב הגיהנה תייווחו ,איש תוריהמב הלוע ,ןייצל יואר ,קחשמה

 הגיהנה ירזע בור תא יילעמ יתפליק תוקד רפסמ ךות .המישרמ

 הלגתה הגיהנה ירוע לכ םעש תורמל) ילש יתימאה ינאה רחא שופיחב

 ילתוארוהל עמשנ בכרהו (גהונ אל ינא :ילש נאה יבגל קומע והשמ יל

 תוקומע תותימא רפסמ יתדמל .םיצורמה דחא תא יתמייס וליפאו

 ,רהמ יכה עוסנל יאדכ דימת אל :םיצורמה לולסמ לע םייחה יבגל

 ןזואמ היה .ךיינפל האור התאש ימ לכ תא ףוקעל יאדכ דימת אל

 אלש ףידע ,ךינפ תודעומ ןאל עדתו לולסמה תא ריכתש דע .לוקשו

 .ןורחאה עגרב ףוקעל לכות דימת .ןושאר היהת

 תונוש תויורשפא ןווגמ ןתונ אוה םנמא וב דמחנ אל המ וא

 הגיהנ ירזע לש םישרמ יאלמ ןתונ אוה םנמא ,תינוכמה גופניקל

 ותרסה סע .םלועל ווזטוו!6 שטחווט]-ה תא ריסהל אל :הצלמה)

 ביבס תועונצ תופקהב יתקפתסהו לולסמה תא ףיקהל יתקספה

 םע םייתימאה םילולסמה לע גוהנל ךל רשפאמ אוה סנמאו .(ימצע

 ךירצ המל :א6ק1גע םישוע לזאזעל ךיא לבא ,םייתימאה םיגהנה

 תא גפנקל ול שי הרוצ ןימ וויא :תוטש לכ לע קשמימה סע קבאיהל

 ציאמה תא תימשר גרה אוה םאו !זהז המ ?םירותפכהו םישקמה

 יל הנקייש זםלועב בוט יכה אוהש וילע דיגהל לוכי ינא ךיא ,ילש

 רינ-רב תימע .רבדנו ,0:[06ז06 2 וא \/ 0600 1[ 0

 רצ רצרא .01ץ חו ק1610603105.60 ו :1תא

 הרטע בישהל הטילחהש הרבחה ,תילארשיה

 .לוזבו הנשויל

 ₪8-ה יקחשמ בור ומכ ,רמולכ .806 אלו
 תוטטושו המיחלב איה תודקמתהה בשחמל
 .םידיקפת קחשמב אלו ערה תוזוחמב

 לבא ,תיבוציע תוממעשמ יד תויומדה
 האנה תרשפאמו הריבס ברק תכרעמ
 .המצע תימתסה תוטטושהמ תמיוסמ

 ןיזגמ ח'

 לש הדאיפמילוא
 היגלטסונ
 רדחב ינא בושי הנהו ,רוחאל בושחמ תונש ףלא יתרזח ימולחב ו
 תרזוח השקהמ תוצוצרו תופייע יידיו דלי לוק ילוק .יבא לש הדובעה

 םישקמ ינש לע 5צ6הטע 2000 :קחושמה
 ךסמה לע .דבלב ג ד :הנכותה תיג

 תויומד  תודצרמ ן5ג00% 1הוטוגט\ועט :ץ'פמ

 5טומתוטז 8 יצרא דה :לארשיב

 קר ןהלו ,תותוועמה

 ידממ ינש
 ה טק עגרל יתכפה תחא די תועצמאב .והשמ אל םה
 דוע תסירה לע הינורטו הפיזנ םלוקבו יבאו ימא ועיגי רשא דע
 ...ירדחל םינפ תשובב יתוא ושרגיו .תדלקמ

 לש רתוי קיתווה רודל דעוימש קחשמ אוה 5ץטוטעש 0
 לאו וילא םיעגעגתמו 5ווחוהסז 6:06 תא םירכוזש ולא .םינקחשה
 יקחשמ לש םינשש םישיגרמש ולא .הפוקתה יקחשמ לש תוטשפה
 םהל עוקתל ,זאו .ינפוס בצמל רשוכה רסח םפוג תא ואיבה בשחמ
 םעפהו) דחא דמימ דוע 5ָצהְטְע 2000-ל ופיסוה ןורחאה רמסמה תא
 םוקל םילוכי אל םה אליממ .םירותפכ ינש דועו (ןיוצמ הארנ הז
 םדה תמירזל בוט הו .תועבצאה תא תצק וזיויש תוחפל ,אסיכהמ
 תוחפ הפיטו הדאיפמילואה לומ פופזלמ תוירולק רתוי ףרוש הוו
 ,ילארשי גיצנכ תמא לע הדאיפמילואב ףתתשהל רשאמ

 100 תציר ,ירי ,םימל הציפק) טרופס יגוס 12 ללוכ קחשמה

 םיינש דועו
 םרגופניאמ םישדח-םינשי ינש דוע

 ,תואקתפרה קחשמ אוה םגזא טחפסחשש

 ינושארמ דחא אוה 1תוקטהטתו

 ,שגרמ שממ אל אוהו ,תסעבמ הקיוומו (יוכו ,תוכושמ 110 ,רטמ
 םייתש וא רבח דועשכ אוה חרופ 5\ווטְק 2000 ובש יתימאה םוקמה
 םירחתמ םתאו (ןיא טושפ .ןיא טנרטניא/תשר) התיבה ךילא םיאב
 .הקיזומה וא קשמימה וא הקיפרגה הנשמ אל רבכ וא .ינשב דחא
 לע םתוא בייחל חכשת אלש קר .הדאיפמילואב ומכ - ןוחצינה קר

 רינ-רב תימע .ומייסתשכ השדח תדלקמ

 לש מש יל ןיא .ללחה שוביכ לש רנאיזה
 אוהש רמאנ אוב לבא ,אוה ןשי המכ גשומ
 05 תחת וו

 אוהש תילמיסקמה םיעבצה

 דגנ תוברק וב להנת התא

 ,םייטקאלאגרטניא םיטאריפו תוירפמיא

 והשמ .םיבשוימ םיבכוכ לע תויתשת להנת

 יקחשמ לש הירוטסיהה יבבוחל .הזכ

 יתימאה רבדה תא שפחמש ימל .בשחמה

 162 תא שי (תושעל המ ,רתוי הובג ריחמב)

 רינ-רב תימע .רחש ידי-לע ןמזמ אל רקסנש

 .כוזא יל טחפטחט :םיקחושמה תומ ומכשו

 וטו (3|הו
 2 גיא :לארועיב ץיפמה ןויליממ הברהב הכומנ גיצמ
 חיש 39 :דיחמה .(םיעבצ 257-מ רתוי תצק)

 םרגופ
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 ידי-ףכב םיקחשמ
 הוה רישכמה ,יוה יוה יוהו ינועבצ םלאפ יל שיש םיישדוח רבכ

 אל הז .טלחומ סואכל םתוא ךפה ייחב רדס תושעל היה רומאש

 ,תובותכ סקנפ ,ןמוי וב שי .םיהדמ ילש 36 םלאפה .ינא הז ,אוה

 .וב קחשל התפתמ ינא לבא .םימכחו םיקיודמ םלוכ ,םינופלט רפס

 םיבשחוממ םיקחשממ תוקספה השוע יתייה םעפ םאו

 םויה לכו ומלענ םה (רפוסל רותב וא םיתורישב ומכ)

 .קחשמו ץחול ינא

 תוינש ךות דירומ ינא םלאפל םיקחשמה תא

 רתאה .הול םישדקומש סירתא ןומה שי .טנרטניאהמ

 לכמ תונכות ןוילימ םע רתא .ריג-םלאפ אוה הווש יכה

 יתודידיו ןיוצמ .תונוש תוירוגטק יפל תורדוסמ םיגוסה

 .ואוצוא .קה[והופסהו-טסחו :תבותכב

 ,תונכות .םלאפל ןייוצמ רתא השידקה 101. םג

 .ואוצוא.101.ט0.1/ק3]₪₪ :תירבעב תושדח הברהו םיקחשמ

 ימשר רתא לכ ומכש ,ימשרה רתאה ונשי ,ןבומכו

 .ואוצוצ .קה]חו.טסוו :ףסכ דוע ונתאמ טוחסל רקיעב הסנמ

 וזחא ןורחאה ןמזב !היגלטסונ זוישכע דירומ ינא המ

 ףיצהל רשפא םלאפה תאו .קפקופמה ירבעל םיעוגעג יב

 וילע םידבוע םעפ לש םיקחשמה ,היגלטסונ לש עפשב

 רודכ ותוא .ןמ-קאפ ןבומכ אוה יתדרוהש ןושארה .ןיוצמ

 םלאפב .תולוחכ תוצלפממ חרובו םיכובמב ענש ןללז

 -רחא .יראטאב ומכ לוב הארנו עמשנ אוה ילש ינועבצה

 .וישכע ול םיארוקש ומכ 'וטטטע"י וא רגורפב יתקחש ךכ

 תורהנו םיסומע םישיבכ תוצחל הסנמש הללמוא עדרפצ

 ירלופופ דאמ קחשמ .הדעיל םולשב עיגהלו םינינת יצרוש

 יתבהא .דלפיינסב םלש קרפ ול שדקוה וליפאש רבעב

 םימוזמזב םיתחונש ללחה ישותי םע ,0434!גאש תא דאמ

 בלשל רובעלו תוריל בושו תוריל .רזג תיומד תיללח לע

 ובש קחשמ ,קטק6יטזמ-ב יתחניק .םויה םג הווש .אבה

 .תוינועבצ םינבל ץצופל ךירצו ןטנטק רודכב םיטלוש

 הארנ .וטחח 548 ול וארקו דאמ ותוא ורפיש םעפה

 רפסמ ירחא - םינצמק תצק וירצויש קר ,ןיוצמ עמשנו

 רשפאי רפסמ םישרשרמ לע רותיו קרו ופקות גופי םימי

 .וב קחשלו ךישמהל

 רשפא (תונכות הברה סג ומכ) וללה םיקחשמה לכ תא

 \ר ינא ,החילס וישכע .יתרכזהש םירתאהמ דירוהל

 רטסדפ השמ .6313אֶע-ב בלש דוע רומגל םיתורישל
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 םירייצונ םידל 1
 תוריצי תושעלו לספל ,םלצל ,רייצל תעדוי איה .תינמא ילש אמא
 וטוא תלעב וא ,אמא ומכ תינמא היהא לדגאשכ .תורזומ תונמא

 וידוטס סקיפ-דיק :1תונה

 א!ּהווטו :חנכותה תיב

 5 יצרא דה :לאושונ
 רצ רצ רצ .תו(161101618611/6.60.0% :ןת)

 ןומיקופל רחואמ
 יתאבה המ יארת" .םיכויח אלמו שגרנ התיבה םויה עיגה ילש אבא

 דימת !םינומיקופה לש בשחמ קחשמ" ,רשואב קעצ אוה "!ךל

 םירויצהמ לעפתהל הקיספה אל אמא םג .ינממ םירגובמל םג םלוכל

 לע רתווא ינאש דחפ אוה ,גאדומ תצק הארנ אבא קר .יתרציש
 םניחב םיקיטרא םיפלתינאלמ ונל ויהי אלו הדילג וטואה םולח

 | רטסרפ ירוא

 םינוקרדו םינוקרד לע
 ,יציפש בנז םע קורי היה אוה !ןוקרד יתיאר לומתאש םכל תעבשנ

 קמחתה ,תינידנולב יברב תבוב יל בנג ,ילש שארה לעמ ףפועתה

 ףא .ןולחהמ חרבו אבא לש יקלימה תא עלב חבטמל

 קחשמל ךכ-לכ יתרשקנ הז ללגב ילוא ,יל ןימאמ אל דחא
 םשב המוסק ראב לייטל ילע וב "ןוקרדה יברד"

 .םידומח םינוקרד ינשב טולשלו הינוקרד

 אל .הצור אבאש ומכ ,הדילג

 ינא םייתניב .ןיידע יתטלחה

 הדילג ןומה תלכוא ,תנמאתמ

 םיפדה לכ לע תרייצמו

 .אבא לש תספדמהמ

 (אמא םגו) דואמ יתחמש ןכל ,שקשקל תבהוא ינא בשחמב םג
 יתשמתשה ."וידוטס סקיפ דיק" האלפנה תונמאה תנכות תא לבקל
 תויתריציה תא חתפלו ללותשהל ,עובצל ,קיבדהל ,רייצל ידכ הב

 הקיתוו ,םידליל רויצ הנכות איה סקיפ-דיקש יל רמא אבא .יבש

 תושדח תויורשפא ןומה הל ופיסוה הזה הרקמבש ,תירלופופ דאמו

 .תירבעל התוא ומגרתו

 ןיאש תננולתה

 ."!השקבב הנה זא ,הלאכ

 הלוחכ אספוק יל טישוה אוה

 יתכייח .ויצקיפ לש רויצ םע

 תא | יתנעטהו | סומינב

 ילש התיכה לכלו יל סאמנ רבכש עדוי אל אבא .קחשמה

 ,סינומי'גידה ,םהלש םיבולעה םירחתמה וליפא .הלאה םינומיקופהמ

 החמש ינאש םינפ יתדמעהו הדמחנ יתייה לבא .םתוא םיגישמ

 הריצי תרדס ,ןומיקופ :דתונה םיקחשמ
 אזגווט| :הנכותה תיב

 יצרא דה :לארשיב

 ארור ד 116118161-8601/6.60.0% :1תא

 ןוקרדה יברד :1תונה

 אוגוושו :הנכותה תיב

 יצרא דה :לארשיב
 וארו תו ה(1611ח10ו36116.60.0 :רתא

 .תעתפומו

 תנדס ןימב רבודמ .הברה יל ורוע אל בשחמה גצ לע תואצותה

 םע סינומיקופ לש תונומת ינימ לכ וחקל .תניינעמ שממ אל הריצי

 ,ילש אבאל הז תא ורכמו תינועבצ הפיטעב ופטע ,רויצ תנכות וויא

 ,הכרב יסיטרכ הנכותה םע ןיכהל רשפא .שגרתה שממ - רומאכש

 .דועו םיבתכמ תוריינ ,תויולג ,םימובלא ,תדלוה םויל תונמזה ,םיטלש

 קריו יטע ירפ הבתכ האר) סקיפ-דיק ומכ הנכותב ומכ אלש

 .ןומיקופ לש הריציה תנדסב שמתשהל טושפ אל (הז ןויליגב ילוחכמ

 עיגהל ףייעמ ארונו תודוקפו םילגרס ןומה שי ,חונ אל קשמימה

 ,יסאלק תואקתפרה קחשמ אוה "ןוקרדה יברד"

 תויומד ,תורצב םירוביג ,םיסקמ רופיס שי .יליגב םידליל טסווק

 תא הכילומ ינא רבכעה תועצמאב .םיער םירוצי תצקו תובר
 תוחישל הבישקמ ,םיצפח תפסוא ,ונלש םירוביגה

 דומח ןוקרד לע אוה ןאכ רופיסה .תומולעת תרתופו

 אוה ,תבהלש ותוחא תא ףשיכ תועטבש יברד םשב

 רייסל םהילע תעכו תירורעזל התוא ךפהו התוא ץוויכ

 תבהלש תא ליציש יוקיש אוצמלו הינוקרד ףראב

 םיסקמ קחשמ אוה ןוקרדה יברד .הנכסמה

 בבודמו תירבע רבדמ ולוכ אוה ,דיימ וב יתבהאתהו

 הפי הקיפרגה ,תירבעב םיירוקמ םיריש וב שי ,ןיוצמ

 קחשל ףייכו טושפ אוה ,ינסיד-טלוו לש טרס ומכ

 סישנא ,תויח ,םיקנע ,םידמג ,תויפ ןומה וב יתשגפ .וב
 ,בהז תועבטמ יתפסא .םיינבצע םילורטו םינושמ 7

 .םימוסק םיצפח ןוילימו הייתש ,ןוזמ ,אלפ ייוקיש םירויצה לכ תא יתלבלב ,
 יתפסוהו ילמשחה לברעמה סע

 ימוג .תומתוח

 תועצמאב שקשקלו עובצל ,רייצל) תוליגרה תויורשפאהמ \וח

 םג סקיפ דיקב רשפא ,(רבכעה

 ,תורצק תויצמינאו תויפוקש ןיכהל

 תומתוח | ןומהב | שמתשהל

 ויזהל ,תוקבדמ רוציל ,תומיסקמ

 תונומת ררועל ,תוילטיגיד תובוב

 טרס ןיכהל וליפאו םייחל תואופק

 אלמו חמש ,ינועבצ לכה .היזיוולט

 .םידומח םילילצב

 .תיפוסה האצותל

 הרדסהמ תורכומה תויומדה לכ תא תוארל הליחתב יתבהלתה יד

 לע סימעפ ןומה ץחל - לדתשה תמאב אבאו .תספדמהמ תוטלפנ

 ילש הנומת םש וליפא אוה .סיפדהו דילקה ,קיבדה ,ררג ,רבכעה

 יתשרפו יתממעתשה רהמ שיח ינא .םידומח םימ ינומיקופ ינש דיל

 םויל תומוקע תוכרב יתש יל השעו רתיו אל אבא .ירדחל טקשב

 טקשב הדוה אוה ךכ-רחאו (הנש יצח דועב היהיש) ילש תדלוהה

 םיווק יתשקשק קנע ןורפיע םע

 ,םינוש םיעבצב םיבעו םיקד

 גצ לע .עבצ לש םיילד יתצרפשה

 ךלהו םיהדמ אל רצומב רבודמש

 .םיילגרה ןיב בנוה םע ןושיל

 הפיט םאש קחשמב רבודמ

 איצוהל רשפא תונלבסו העקשה

 ,הרצק הבשחמ ירחא לבא היעבב יתעקתנ סשו הפ

 יתרתפ סינוכנ םיצפחב שומישו תוחיש ,חטשה תקירס

 ןומה שי .האלה יתכשמהו (!אבא לש הרזע ילב) התוא

 ,תונוש תוכסמ רוציל רשפא הב התקב ומכ תועתפה

 יכה .תוקיחצמ

 תעגושמה תשרבמה תא יתבהא

 ,תותשקב ךסמה תא יל האלמש

 2 םיצע | ,םיננע ₪ ןומהו ,תופי תואצות ונממ

 םינומיקופ | לש | תונומת
 ,תינועבצ הרואפת תונבל רשפא וב תובוב ןורטאית םיתב ,םייקנע - ה כ

 םירופיסל בישקהל רשפא הב תיקנע היירפסו | העיגנ לכשכ ,תומוקע תו ₪ | יו
 .םיקתרמ | .םינושמ תולוקו םישערב הוולמ ו

 דואמ וילע הצילממ ינא !קחשמ לש ףייכ :תועתפה תורתתסמ הניפ לכב ו םיישדוח ינפל .אצוו

 ,יתקחצ .ונממ יתינהנ ארונ (10-5) םידליה לכל

 יתלוכי אל טושפו יתיכב תצק וליפאו יתגאד

 לע יתמדרנו הלילה דריש דע קחשל קיספהל

 טקשב יתוא חקל אבאש ,ךרדבו .תדלקמה

 ליהאה לע יולת ןטנטק ןוקרד יתיאר ,הטימל

 .םלענו ףע ,שא תצק טלפ ,יל \רק אוה .ןולסב

 רטסרפ ירוא !תעבשנ .יתיארש םכל תעבשנ

 .תבהלתמ רתוי יתייה

 הכחמ ינא םייתניב

 ןומיקופ לש םישרויל

 תרשואמ ותוא ושעיש

 וקנרא תא בוש ונקוריו

 .אבא לש

 רטסדפ ירוא

 םירויצ ,תוידוס תומתוח ,םינוטרס
 טושפ ינא האצותהמ הצורמ אל ינא םאו .םינוש םיקחשמו םירתסנ
 רויצה תא תצצופמ ,טימניד ומכ םידחוימה םיקחמהמ דחא תחקול
 .ןולסב חיטשה תאו םיידיה תא ךלכלל ילבו שדח הליחתמו

 וליפאו הנכותב טולשל יתדמל תוינש ךותו טושפ דואמ קשממה

 וידוטס סקיפ דיק .הל ופרצש הלועמה רבסהה תרבוחב יתצצה אל

 םיאתת איה .תועתפה תאלמו תיתריצי ,תרדהנ הנכות תמאב איה

 ןיזגמ ח'
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 - ךיאו ?תוסיעל 12 ירחא םעטה תא דבאמש קיטס םע םידדומתו ךיא

 ושפח ?םיילגרה חופה עיזהל קיספהלו ?עיבגה תא זיזהל ילב הדילג קקלל

 (וקא) "ילאוטקלטניאה ןיינקה תשר"ב תובושתה |

 זוג יאנז

 - םינשעמל עבוכ איצמה הינרופילק ,קראפ הנאובמ ,טרשטנ רטלוו

 סדרבה תא דאמ הריכזמ) ןשעמה לש ושאר תא הסכמש ןוליינ תיקש

 אוהש ןשעה תא לרטנל תגאודו ,(\רפמה תמחלמ תפוקתמ יביספה

 םע היגולוקא לש בוליש .עבוכל ץוחמ לא ותוא םירזהלו ףשונ

 לש עדימה ירגאמ תא זכרמש רתא אצמנ \צופמה םשה ירוחאמ

 תויורשפא דצל ,עיצמו ,ןפיבו הפוריאב ,בייהראב םיטנטפה ידרשמ

 .בוט חור בצמ הברה םג ,םימושר םיטנטפ רחא תומכחותמ שופיח

 ,םינוהמת סיארחא םיטנטפהמ םיברלש בטיה וניבה רתאה ירצו

 סה .םהב ךרוצ ןיא שיאלש םיטנטפ תאצמהב בר ןמז םיעיקשמש

 םיגיצמו ,דחוימב םיהומת םיטנטפ לע עיבצהל םישלוגל םירשפאמ

 תולאשל תובושתה תא הב אוצמל ולכות .תדחוימ הירלגב םתוא

 וינמ םירבח השיש ואיצמה םעטה תא דבאמ אלש קיטסמ :הלעמלש

 ,הסיעלה ימוג ךותל ןקנח זג תקרזה ללוכש ךילהתב קפומ אוהו ,יסריג

 ןוטגנשוו תנידממ ןמטרה דראיציר .(םיעטו) ררוואמ וילע 7 ידב

 ךסוח ךכו ,ומצע תוחוכב בבותסמש ,ענוממ הדילג עיבג איצמה

 ןושלה תא חולשל קיפסמ - עיבגה תענהבש החריטה תא שמתשמהמ

 תענומש תגזוממה טרופסה לענ תא .ךירצ אל קקלל וליפא ,המידק

 לגיז לארשי איצמה ,תימינפ רורוויא תכרעמ תרזעב לגרה 9 ו

 דוע שיו .ונלוכמ רתוי הזה ןקתמל קוקז הארנכש ,הדירולפ ,ימאיממ

 ,ירוטומ ןשלג איצמה הינרופילקמ ירוטסונומ ןוגא ה הברה

 איצמה הינבליסנפמ גרבנרטש יראה .וירוחאב ןקתומ ןוליס עונמש

 .ספערג ךליבשב תררחשמ סוכה התלוכת תא םימייסמשכש הריב סוכ

 .היפורטנזימ
- 

 כלמ הארנכ איה םלוכמ (הליעיהו) הארונה האצמהה

 איה - סונקמ רקלוו .וא ואיל איצמהש תישומיש ברה םירופיצה

 (תררחשמ איה רתוי תונטק) רורד לש לדוגב םירופיצ תדכול

 .בוחרה ילותחל דחוימב םאתומש שגמל ןתוא הקילחמו

 םיוולמה םיימשרה םיכמסמה םה ,רתאב עשעשמ יכה ילואש המ

 תלועפ ךרד לש םישבי םירואית דצל .הלאה תואצמההמ תחא לכ

 תללכנה ,בחרתמ-ץווכתמ גוסמ םומיח וא רוריק תכרעמיי) טנטפה

 םישחרתמו ,לענה לע םילעפומה םיצחל תרזעב תענומו ,לענה בקעב

 לש םייעוצקמ םימושיר םיפרוצמ ,("הכילה תעשב ,תיעבט הרוצב

 ,אמגודל ."יישאר רצומ ןחוב" ומכ תורדגהב םיאלמ םושיר יספטו

 .תחא הרוחב הנחב ,םירבג השיש ואיצמהש ,קיטסמה תא
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 !יזגמ ₪ +

 ?םיגד בהוא גווד
 ₪; הלעש בינגמ יכה קחשמה

 לש ומדה אוה ,תשרל הנורחאל

 [[ לש רוטלומיס ,ךוטקהע 4% 4
 | 4 7 דע וארקת !היינש וכח .גייד תורחת
 תויטיאב וטושתו ,עונמה תריסל וסנכיתש עגרב םלעיי געלה - ףוסה
 םיללצה ןיב לידבהל םיסנמ ,הניילורק םורד תנידמבש ןוירמ סגאב
 הכחה תא וכילשת ,ןגוע וליטת ךכ-רחא .םימל תחתמש םיהכה
 תצלפמכ ררבתי אל םיגדהמ דחא ףא ,(0ט46-ל דוגינב ,סנמא .וכחתו
 ורעמ םיניכס ומכ תודח םייניש םע ,םולש ובלכ לדגמ לש הבוגב

 תא םירהל וסנת קר לבא ,םכתא גורהל הסני אלש חטבו ,תוינקה
 .תוומלו םייחל ברק הז המ ושיגרתו הריסל הלאה םינמשה םיגדה

 ,יטילופ ןיינע הו ילוא .יל םינימאמ אל ןיידע םתאש שיגרמ ינא
 יקחשמ רותב וחילצהש םידיחיה טרופסה יקחשמ ,לארשיב לבא
 ,רתוי הברה תממעושמ הנידמ ,בי"'הרא .לסרודכו לגרודכ םה בשחמ
 .טרופס ומכ הארנ קרש בשחמ קחשמ לכ הקיחל מאל הנכומ
 םג העיקשמ תואקתפרהמ ףוחש בשחמ יקחשמ תרבח ,פוטוחא

 העיגה ,טרופס יקחשמב

 .םוחתב המיהדמ תועצקמתהל

 קחשמו ,יופצ ףלוג קחשממ ץוח

 ...דומח יבצ הזיא) עזעזמ דייצ

 איה גיידה תורחת ,(!גנאב

 .יתימאה ראטסה

 הברה קיודמ אלמה קחשמה

 רשפאמ אוהו ,ומדהמ רתוי

 תונוש תוקינכט ןיב רוחבל

 תונויתפ ןיב ,הכחה תלטהל

 לבא .םינוש םיסרקו םינוש !

 הלאה תויורשפאה רסוח אקווד |

 קחשמל ותוא ךפוה ומדבש

 ןיא ,רוחבל המ ןיא - יביטטידמ

 תא קורול קר .קסעתהל המב

 .יטנאש .תוכחלו הכחה

 .םיצור םתאש המ ושעת ,בוט

 היירי תונוכמב ססרל וכישמת

 תא םיספספמ םתא .ּוזש המ לכ

 .םיגד :תיתימאה תורכמתהה

 .םיייייעט

 ,תיתימא תיביטטידט היווח ךל קינעמ ,תלבגומה ומדה תסריגב
 רצו צו .(-ס קר 35544.6 0 ו
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 .טילקת ומכ בבותסמ םלועה ךיא
 הפשחנ ,ואדיוה זאמ עונלוקה תודלותב רתויב תינכפהמה האצמהה

 םוקמה והז בורל .א\וסוו תו! ןווקמה םיטרסה רתאב יסחי טקשב
 לכמ עונלוקל םיטנדוטס לש םישיגרו םירצק םיטרס וב אוצמל ןוכנה
 ָאזְע תא וסנ) םיעודי םירצוי לש היצמינא ינוטרס םדיצלו ,םלועה
 ,םעפה .("טימורגו סלאוו" תרדס ומכ םישנא םתוא ידי-לע רצונש ,0
 תשדע תא קישהל ןוכנה םוקמה רותב רתאה תא 16[86ו6 תרבח הרחב
 וא ,תולעמ 360 לש תיווזב םלצל תרשפאמש ,הלש השדחה עונלוקה
 .ללכב תיווז ילב ,השעמל

 ,הינגפוס ומכ תיארנ איהש ללגב קר אל תינכפהמ וזה השדעה
 תיישעבש הימרהמ דאמ לודג קלח תלטבמ איהש סושמ רקיעב אלא
 םהל היהי לבא ,הארי להקה המ עובקל ולכוי ןיידע םיאמב .טרס
 ןאשו* לש תיאמבה ,ןוטגניקוט ימא .תאז תושעל השק רתוי הברה
 המייבש הרפיס ,וזה השדעה תרזעב סלוצש ןושארה טרסה ," א וזוצ|
 360 האורש השדעב םישמתשמשכ .תרתתסמ איהשכ טרסה בור תא
 ןוטגניקוט .םייבל ידכ םהב דומעל רשפאש תומוקמ הברה ןיא ,תולעמ
 ךורא טרס .תוינש שמחו תוקד עברא ןב טרס המייבו םייניש הקשח
 ,םיבצע תוטטומתה יאמבל סורגל לולע רתוי

 שגופ ,יתודידי תובא תיבל עיגמש שדח רייד ירחא בקוע טרסה
 תדוקנמ ולוכ םלוצ אוהש ןוויכמ .ורדחב םקמתמו םיקיתווה תא וכרדב
 ;איה תיזכרמה הלאשה ,(ולש תונורחאה תוינשל דע) ריידה לש טבמה
 ריידהש ךכ םדקתמ טרסה .ללכב הער אל הטנאופה זשדחה ריידה והימ
 הנרקהה תרוצ .םילגלג אסכב לבומ ,תונורדסמה ךרואל ענ ירותסמה
 ויזהל ןתינ רבכעה ןמס תרזעבשכ ,תיביטקארטניא הייפצ תרשפאמ
 םג ןתינ) וביבס טיביש ךכ ירותסמה ריידה לש טבמה תדוקנ תא
 תא ךכ תולגל רשפא .(םישקמה תרועב ,טבמה תא קיחרהלו ברקל
 ,אסכה תא םיבבוסש םינושה םיריידה תא ,אסכה תא ליבומש חאה
 .בל םימש אל םא ,הטנאופה תא דיספהל רשפאו

 רצ רש .10ד1 11115 60/0 61011.5 ?111וו 09

 המלצמה תושעל הלוכיש המל הנושאר אמגוד .תולעמ 0
 .תולעמ 360-ב תמלצמש ,86 [46ז6 לש השדחה

 םיצירעמה תמחלמ |
 םייח לעפמ לע ףתושמ סרפ קינעהל הימדקאה הטילחה ןכלו"

 תמבלו ,םייפכ אחומ להקה ."וגרבליפש ןביטסו סאקול 'גרו'ג םינודאל

 4 2000 רבוטקוא
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 םיאצומ םה .הביש םרעש ,רתוי םינקז ,םיאמבה ינש םילוע רקסואה

 ,רתוול ןכומ אל דחא ףא .םהינשל הכחמ דחא רקסוא ןולספ קרש

 תמחלמ" תרוסמב ,תוטהול רוא תוברח םיפלוש םיינשהו |

 ."םיבכוכה |

 ,רטימ עושויג לש רצקה היצמינאה ןוטרסב הרוק הזלכ ||

 לש דחוימב םישרמה םיצירעמה רתאל השדחה תפסותה

 דע הזה םיקנעה ברקב תופצל ולכות ."םיבכוכה תמחלמיי

 תוידורפל שידקמ רתאהש "הגוצתה םלואייב רמה ופוס

 םיירוקמ םיטרס םירשעמ רתוי שי ,םייתניב .הז גוסמ

 תרדסל תרוויע הצרעהב םיגופס ,הזה ןונגסב םירצק

 .הריינובנוב - טרס לכ .תמסרופמה םיטרסה

 "פז טשטא"מו ,וזה םיאמבה תמחלממ ץוח

 ומיש) הקיסאלקל ךופהל קיפסה רבכש ,ודנאק יציר לש

 \!גווזא" תא םג םירחבומה ןיב ואצמת ,(!ךשמה ול שי -בל

 תמחלמ" ןיב רפיקס םייג לש עשעשמ רוביח ו

 יליעמ םע רוא תוברח לש בוליש) "סקירטמ'יל "םיבכוכה |

 לבקמש \ירעמ"י לע ,לווסקמ ןטסירק לש וטרס תאו ,(רוע ו

 ."יצחל םירבד ךותחל אצויו ,ראודב רוא-ברח ולש אבאמ

 ןוטרס הנורחאל רתאל ףיסוה ינומלא יאמב :הקרבה

 .ישימחה ,שדחה טרסה תארקל ימשר אל ןיטולחל ,ייבורקביי |

 לבא ,םיקרבופמ "בורקב"  ינוטרס הברה טנרטניאב שו

 ךכ-לכש טרס דועו ,םייק טרסל הזכ ןוטרס השענ אל םלועמ |

 הניגמ יאדווב ותוינומלאש ,יאמבה .ול םיכחמ םישנא הברה |

 ,דאמ חלצומ ןוטרס רצי ,תוטעמ אל תויטפשמ תועיבתמ וילע

 ,םלוצ אל ןיידע ישימחה טרסהש ךכב םיבשחתמשכ דחוימב

 .תיתפומ הקבדה תדובעמ לודגה וקלחב בכרומ "בורקב''השו |

 יתפומה

11610166. 01/ 1163 617/311111015.5060[ 

 תוחפ) םיעונצ = יצבק ינשב ,תובוחר סקדניא ללוכ ,ביבא-לת

 סולפה .תילגנאב תופמה - סונימה .הספדהל םיחונו (טייבוליק האממ

 .בורקב תופסונ תופמ םיחיטבמ רתאב -

 ראש . 6011165 .60 1/1 1167 0 ן0165/156861/5263/

 5 " = שמתה ריש

 ,בוחר תניפב ןתוא שפחל םוקמב .תופמ

 םייתניב .קפז ץבוקב טנרטניאמ דירוהל רשפא

 .םילשוריו ביבא-לת לש תופמ שו

 ?רשע דע תרפס םימעפ המכ

 7 ,הלאשה התוא קוידב םכתא לאוש היה והשימ םא הרוק היה המ

 ,תירשפאה המילאה היצאוטיסה לע עגר רתוונ :שדוח ךשמב ,םוי לכ

 ,םכלש הבושתה תא םוי לכ םשור םג היה הזה םדאהש ףיסונו

 ףרג םכל גיצמ היה שדוחה ףוסבו

 ,רמאנ .םכלש תובושתה תא ללקשמש

 "% = , הוב םלוס לע ,םלש שדוח לש תובושת
 יענה בש וברק שש

 ועמשנ המי" הלאשל ,רשעל דחא ןיבש

 םתייה :םתלביק המכ תעדל םיצור םתייה .יי

 םאו ולביק םכלש סובה המכ תעדל םיצור

 ."םויה תרקיש םימעפ המכ" .התיה הלאשה

 רתוי תצק עמשיהל ליחתמ

 - !ןוכנ ,ןיינעמ

 תא קודבל אוה רתאה לש יתורחתהו יתימאה ןויערה .הלחתהה

 םיכתח רוציל תורשפא קפסמ אוה ןכלו ,םירחא םישנא לומ םכמצע
 ימ םאה .רתאב םינושה םיפתתשמה תובושת ןיב םייפרגומד
 ,ינממ רתוי רגובמש ימ םאה ז!רתוי רשואמ ינממ רתוי חיוורמש
 ינאש הממ !יל המדנש הממ ךפיהה הז סאה !ינממ רתוי אכודמ
 הככ ,רוציקב .תויתומכ תולאש לש הרדסכ םייחה :ןימאהל הצור

 .ןדע ןג תא תראתמ חמצ הנימ

 וצע

 הלאשה תא ,ברעב הנומשב םוי לכ ,יל חולשל רתאהמ יתשקיב

 יקפוא ףרג יתיליגו ,תואצותה תא יתקדב ,שדוח ירחא ."העשה המ"

 דימת התיה העשה ,רבמטפס שדוח לכ ךרואלש חיכוהש ,ירמגל

 רתוי הנהנ ינאש יתיליג לבא ,הברה יתדמל אל ימצע לע .הנומש

 .תוקיטסיטטסמ ידמ

 רצ וא . 311 יהוה 60

 תשרבו לארשיב ,זחס ז6
 אורקל רשפאש החנהב) ותקהלו ןוסנו'ג טאמ :יפוס הז וישכע

 18-בו 16-ב ,םיימעפ ןאכ ועיפויו ,בורקב הצרא ועיגי (ךכ הול

 לוקשל יאדכ ,דווט ךווש תקהל תא ריכמ אלש ימל םג .רבמבונל

 ריחמה תא םלשלו וזה תירוטסיהה תונמדזהה תא לצנל תוניצרב
 .סיטרכה רובע חי" ש 180 ךסב ילאיווירט אלה

 רתוי רבכ לעופש יטירב יאקיזומ אוה ,ריכמ אלש ימל ,ןוסנו'ג

 תורשעו םימובלא השיש םויה דע איצוה אוה .הנש םירשעמ

 תוכוב רקיעב ותוא םיריכמ ץראב .'וכו ,םיפסוא ,םילגניס
 הלועפה יפותישו ,(1993) וכטצ%-ו (1986) 1חוטטוט םימובלאה

 ןונגסה תא .םירחאו רונוקוא דייניש ,ירש הננ ,ראמ ינו'ג םע

 עומשל רשפא לבא ,םיוסמ רנא'ּזל ךיישל השק ולש ילקיזומה

 \ורלו תוקומע םשרתהל ,ימשרה רתאב ₪6411ו10-בו 103-ב

 לש חבושמה בולישה תוכוב רוקיב הווש רתאה ,ומצעלשכ .תונקל

 .בוציעה תוכובו ,היגולונכט םע םינכת

 תועתפה רתאב וישכע תוכחמ דוגט הפ לש םיקיתווה םיניזאמל

 תשרב דר

 לחהש ימלועה תועפוהה עסמ לגרל שדוחו גרדוש אוה .תושדח

 ,("ןת-חק" ןונגסב חולכ דקפתמש) סורופ וישכע עיצמו ,רבמטפסב
 וש מש \/טזפטפ 1זוט 60סקסזגוט" ינרתחה טספינמה תאו ,טא'צ

 םהיניב ,םילגניסו םימובלא המכ ןווקמב תונקל םג רשפא ."'\!טוופוטז
 זנגנש ,םובלאה לש אשונה ריש) 0טח51וו לש לגניסה דחוימב טלוב

 (ידמ רדוק אוהש הטילחה ינוס לש םיטילקתה תרבחש רחאל

 | ולילג יקוש .םירלוד השימח רובעב סכינזואל ףשחייש

 | ירוחאמ דמועש ןויערה הז

 ורחבת ,ומשרת .םגווע ווק

 ,םכמצעל תולאש ורבחת וא

 | .שדוח ךשמב ןהילע ונעתו

 ,"!םויה תאצוה ףסכ המכיי

 [ ,"!ןושיל תכלה העש הזיאביי

 : ן | תמייק" ,"!רקובב תלמעתהיי

 | 1 ₪0 |  ףרג תא ."!לומתא ןימ יסחי

 | תא םג ומכ ,תובושתה

 .שדוח לש רמצע גיד ירז גוריד ירחא ?םויה ה רחל המ | ללקושמה גורידה

 יטסיטטס עדימ שו סווחַפ רתאה ךל קפסו ואצמת | ,םכלש

 .תתל תעדוי אל חמצ המ וליפאש ,ךמצע קר וז .רתאב

 . בושרגוב הזש יל הארנ אל
 ןיא .לפנ ןומיסאה ,טנרטניאב תוינוריע תופמל תונויסנה .לכ ירחא

 הדעסמל םיעיגמ ךיא קודבל ליבשב קר תשרל רבחתהל הביס

 הפמל תוקד יתש תוכחל ךירצ אלש חטבו ,ספירגא בוחרב תיקלטיאה

 לארשיב תורייתל רתא .הקוקפ תשר ללגב קדצ הוונ לש רתוי הבורק

 לשו םילשורי לש תוינוריע תופמ הדרוהל עיצמ (ואואוצ .ותוצזגט| .טסחו)

 ער .(1161116.60 ב

 ןיזגמ ₪ +
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 רטפרפ .א שלוגה לש ורודמ

 הש מ.טוד ה

 )( ירחא

 ו
 0 רשפא ,סעבתהלו ,וידרל ןיזאהל ,היזיוולטב תופצל םוקמב

 י טהול םיקזבמ אורקלו טנרטניאב תויביטנרטלאה-תושדחה ירתאל

 םישדח םיגוסו הליל יריס תבינג ,תוישנ תוחיפנ ,המרופטלפ ילענ לע

 !םולכ םתעמש אל דוע ?רזוונ עמשנ .פושטק לש

 .תושדחל רוכמ ינא

 הלוגע העש יצח לכ

 העיז הסכתמ ינא

 תא קילדמ ,הרק

 :םלוכל השוע ,וידרה

 ....לטשש ש"

 ןיזאמ זאו ,"!תושדח

 ררועמ ולוקל זוכירב

 .ןקזבימה לש הגאדה

 גזמ תיזתתב קר

 עגרנ ינא ריוואה

 רזוחו (םיתיעל)

 ללכ-ךרדב .ייקוסיעל

 לבא ,הככ יל רדסב

 תמאב הו םימעפל

 וא | דמ רתו ,בירעמ ןותיעה רעש לש וזה הנומתה

 ברע ינורטקלא ראודב ונילא העיגה

 התלעה הקידב ,ונרעצל .הנשה-שאר

 .ףויזב רבודמש

 הגירס .ל"הצב ודח דק
 ךרנ" ריכטמרה .חרצו'
 חיל"חה ם והועמ חול

 "חל חוחיוב ? < רו חעוזחל

 ,ןימיינבמ יל סאמנשכ

 קירא ,הירא ,דוהא

 תושדח ירתא הברה טנרטניאב שי ,ןוכנ .טנרטניאב שלוג ינא ,ליבו

 םיעיצמש ,םירחא םירתא לש עפש םג שי לבא ,תוחפ אל םיאכדמ

 םימיב דחוימב ,ץילממ ינא .תוקיחצמו תורזומ ,תורחא תושדח

 תושדח ,2 ץורעו 1 ורע לש תועש ידמ רתוי גפסש מל ,הלא
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 תולוכי תושדחש תוארלו הלק הקספה תושעל ,886 וא אא

 .תרחא תוארהל

 רתא ,לשמל ,הז

 תושדח זכרמש ןיוצמ

 ירתא לכמ "תורחא"

 ,םלועב | תושדחה

 השיג רשפאמו

 תוירוגטק יפל ןהילא

 הזו אב. 51 [הזאה זסקספתוא

 ו

₪1 
- 

 תושדח -  תונוש

 תורזומ ,תומיהדמ

 תושדח | ,דחוימב

 ,תובוצע ,תוקיחצמ

 ,תוניינעמ ,תודיחפמ

 ,דאמ תוישפיט וא

 תא איצוהל םישקבמ םינפיהש ,לשמל ,םתעדי םאה .האלה ןכו

 רצענש שיאה לע םתעמש םאהו :קוחל וחמ המרופטלפה ילענ

 התוא וספתשכ המזגרוא הלבקש השיאה וא :הליל ריס תבינג ןוועב

 לע וא !םיעלות ידי-לע הפקתוהש הינמרגב ריעה לע זובלכב תבנוג

 וללה תושדחה לכ ,רומאכ זטסרוואה דרומב שולגל הסינש ינבולסה

 תושדח תותשר ,םינותיע ,םירתאמ תועיגמ ןהו ,ירמגל תויתימא

 .דועו ןיזגמ םייט ,א86 ,סרטיור ,6אא ומכ תועידי תויונכוסו

 דוחחספ 62וח6
 הזה רתאה

 תכאלמל יארחא

 טוקיל לש שדוק

 תוקיחצמ תושדח

 תוידווסבאו

 ב
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 :ןהיניב  ,דחוימב

 םיטחמ לש הפיקת

 ,(וז) ללחהמ

 אומיאל תונויסינ

 בלכו = ,טופ-גיבה

 תא ספספש ללמוא
 לכהש םינעוט ,םוקמ לכמ סה .ירמגל ךרפומו קיחצמ .יוביכ זרבה

 .תונותיעב םסרפתה לכהש תוחפל וא - יתימא

 ןפש 5 כש

 שעצש.ס

 בבלמ רתא דוע

 ךל םרוגש םיסקמו

 לע שדחמ רהרהל

 תושדחה תורודהמ

 רתאב .ונלש

 לכ הזה יתושדחה

 םש שיו) תושיגמה

 (תושיגמ קר

 טא טא תוטשפתמ

 אלמ םוריע דע

 לכהו .סלשומו

 תיניירקב תופצל ףייכ ארונ .ןיוצמ טלחהב הארנש ןייל-ןוא ואדיוב

 הידד תא תפשוחו ב"הראב תוריחבה לע תרדשמ תיזכרמה
 תרפסמו םלשומה הזוכע תא תענענמ טרופסה תינרדשב ,םיפוקוה
 ריווא גזמ לע תחוודמ תינרותה תיאזחב וא ,ךבוסמ לוג תעקבה לע
 רתא .םיקיקדה הינותחת תרסה ידכ ךות האנ דע תיקלח ןנועמ
 .תושדחל רכמתהל סלוכל םורגיש

 צעצ/צע .חס<6006%05.6070

 יבגל המו

 לע תושדח

 רתאה !תוצלפה

 ,הזה ילארשיה

 הייגוסב | קסוע

 םאה | :הבושחה

 !תוצילפמ תונב

 ןוידה דבלמ

 ,אשונב דמולמה

 תושדח קפסמ אוה

 לכב תוצילפמ לע

 ויוה

 !ו5ז6ח.10/וז5 ןח

 רטפרפ .מ שלוגה לש ורודמ

 תהשמ.טודה (\

 רקס ,םימסרופמ םיצילפמ לע תנכדעתמ תוליכר ,םלועה יבחר
 ךוסחנ ןותיעה דובכ תאפמש םיצולפ תוחידב ןבומכו תוצלפה
 .ארוקהמ ןתוא

 עיצמש המ ./655|56 6ח006!/0 =

 אוה ,הזה רתאה

 רומגה ךפהה טעמכ

 ילואו - תושדחמ

 קוידב אל םצעב

 רסח עדימ :ךפהה

 אוה .תובישח

 ךכ-לכ עדימ עיצמ

 הוש ישומיש אל

 .םיימשל | קעוצ

 שוג לקוש המכ

 הרוק המו ןווליח לש תוריהמה איש המ ,םלועב לודגה ףסכה
 רתא קפס אלל והו וקתרמ הזש ןוכנ - ףירח לפלפ איפקת םא
 תא םג שי .םייחב םכל ורזעי אל שממש תועידי זכרמש אלפנ
 ןומה דועו ,םירזומ םיגח לע עדימ ,םויה תייווירט ,םויה תטטיצ
 לכ לע תעדל םתיצרש המ לכ .תלעות ירסחו םיחינז םיטרפ ןומה
 .תעדל םתיצר אלש המ

 צעצעש ,ט5616556ה0/16006.607

 מ 0 - ,םלועב םנשי

 םישנא | ,רבתסמ

 -לכ םהל םמעשמש

 תושדחהש ךכ

 תוקסוע םהלש

 םיארוק םה .לכואב

 תועידי  הוואתב

 ומכ רעיש תורמסמ

 הצצפה לע וז

 ךותב התלגתנש

 לע ,פושטק קובקב
 ואבו 22: ה 02 שם וושישש | 8 ו רש | ₪ |[
 עצשצע .6616ח טס טס הז

 פושטק :השדח האצמה לעו זנוימו פושטק ידי-לע ףקתוהש שיאה
 הניבגה רתאל ךישמהל לוכי ,ןיינעה תא בהואש ימ !ואוו !קורי
 תובוהצ תוניבג לע אורקלו ,(אואוא.1!טטטש!וטטצט.טסמו) הבוהצה

 תורידנ תוניבג ,תוניבגה בהוא לש ותוישיא חותינ ללוכ) ללכבו

 בטורה תושדח" םג ונשי .(הריב םעטב הניבג ומכ םישדח םימעטו
 רתא ; ( ראש .1ג 101106 .ש ב11 1ת/ 10 א ו תבותכב) "ףירחה

 םיבטר לע הצרתש המ לכ ואצמת אוצמל ןתינ וב טהול םודא
 םיפירחה םיבטרה לכ תמישר םע רדוהמ גולטק לבקל ,םיפירח
 בטור לע עומשלו ,םלוכמ ףירחה לע תועומש אורקל ,םלועבש
 .קתרמ .(לטפ םעטב) שדוחה

 2000 ובוטקוא
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 םיגחה ירחא
 -רטפאה תפוקת וישכע ךל הכחמ ,םיגחה לש שכדה תדוכלממ תצלחנ םא

 םע הצימא תודדומתה .הילא ךרדב םילושכמה לכו הרגישל הרזחה םע קוש

 תויפותישו תוישפוח תונכות המכב עייתסהל הלוכי ,היצאוטיסה

 ראשנש המ לכ וישכעו ,הפוסל ,לאל הדות ,העיגה םיגחה תנוע

 יאדווב ,ונל ומכ .ונל המרגש םיקזנהמ םקתשהלו ששואתהל אוה

 לחאל ידכ ןהילא רשקתהל תחכשש םייתש וא הדוד וזיא שי ךל םג

 ויא שי יאדווב .חמש גח וא ,הבוט המיתח רמג וא ,הבוט הנש

 ילואש וא .הנתמ תינק אלו םיחרפ ןהל תחלש אלש םייתש וא אתבס

 וא ,סובל הנתמ תינק אלש ררבתהו ,ל"וחב השפוחמ התע הז תרוח

 הסומע הנוע םג וז ,לכל ףסונ .ךלש אתבסל וא הדודל וא ,בוט רבחל

 הזו ,טסוגוא שדוחב רבכ ליחתמ הזש םינעוט .תדלוה ימיב הפייעל

 םישדוח העשת ,ףרוחה ימיב םיאושנ תוגוז לש יוליבה ילגרהל רושק

 ,םיגחה תנוע תא םימייסמ ךיא תוארל הסננ םעפה .אלימ .םדוק

 .הטורפ הז לע םימלשמ אלו ,םולשב םידומיללו הדובעל םירזוח

 .5גזטושגזט תונכותב ,ןבומכ ,הנומט הבושתה

 רבל םיסנכנ רמוכו יבר
 אל המל) ךילע םיסעוכש םישנאה לכל הנעמ שרדוי ,לכ םדוק

 עיצמ ינא .(עדוי התא - 'וכו ,גחה ךשמב תמלענ הפיאל ,תרשקתה
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 כ דמוי זמ א 5 ה-0 +
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 טו סח קה טס לש 7 מו 6

 לש האנ ראוטרפרש םעפ רבכ תעמש ילוא .תוחידב םהל רפסתש

 לאוש והשימ .םיחונ אל םיבצממ תאצל ךל רוועל לוכי תוחידב

 !הגועה לש הנורחאה הסורפה תא לכאש הז התא םא תונבצעב ךתוא

 ןוטנילק תחידב רפסלו הסיעלה תועונת תא עגרל קיספהל הסנ

 200 לש תזרפומ תוריהמ לע ךתוא רצוע רטוש .ריכמ אל דוע אוהש

 תא ול רפסל הסנ םלההמ ששואתהל קיפסמ אוהש ינפל !ש"מק

 סרע .םהלש םייחה לע םיננולתמש םינקזה תשולש לע החידבה

 ערקו צהורומאתמתמשמתההחףה פוש *

 הסנ !שיבכב ותוא תכתחש ירחא רוזמרב ךילא שגינו וטואהמ אצוי

 סורתי יאדווב הז ,ךתוא ליצי אל הז םא םג .תיתדע החידב ול רפסל

 .הריוואל

 לבא ,תוחידב לש םיבשחוממ םיפסוא הברה חטשב םיבבותסמ

 הנכות רז ..\ 0 דיגואומַט 068 8 ()וטוטא אלה ילע הביבחה הנכותה

 תוחידבה תא .רבדמ תוחידב רגאמ ,רתיה ןיב ,העיצמש דאמ הדמחנ

 ,תוחידבה תארקה דבלמ .ןילרמ לש הביבחה ססוקה תומד האירקמ

 תויגיגחב הרצוצחב עקתייו הנכותב שמתשהל ךיא ךל ריבסי סג אוה

 תינמי הקלקה ;תועיבקב ךסמה לע עיפות תומדה .הלוגע העש לכב

 תמיא לכ החידב ךל עימשת ₪00 /\שאז 0/6 היצפואב הריחבו

 ללוכ) תושדח תוחידב ףיסוהל ךל תרשפאמ םג הנכותה .הצרתש

 תוחידב חולשל ,(בותכל לק שממ אלש ,ןילרמל הארקה תוארוה

 םידליל תומיאתמ אלש תוחידב ןנסלו ,ינורטקלא ראודב רבחל

 רשפאי יטמוטוא ןוכדע .אמסיס םע קילדהלו תובכל ןתינש ןונגנמב

 ףילחהל םג לכות רתאב .הרבחה רתאמ תושדח תוחידב ףיסוהל ךל

 .ןילרמ לש ותומד תא

 רתוי הברה איה ,גטט 1[אוחַָש 10%6% ,םיקימיגה ירוחאמ

 אקווד ואל ,םיטוטיצ ףסוא םג הב שי .תוחידב רגאממ

 - רקיעבו .תילגנאב םילימה רצואל עדי ינחבמו ,םיקיחצמ =

 לבא .םתוא אירקהל שקבלו םיטסקט הילא ןיזהל םג רשפא

 תולקב ןנסל לכות ,דבלב תוחידבה ןה ךתוא ןיינעמש המ םא

 .ראשה תא

 ' רו
 ₪: 7 ג11ה8ַ 10608 ₪ 68 :

 ףסוא םע העיגמש ,(128) רובידל טסקט תרמהל הנכות :וואית |[ +

 יווילבו ישונא לוקב עימשהל ןתינש םיטוטיצו תוחידב |[ 9

 .היצמינא

 9.918 :ץבוקה לדוג

 .םירנאבב הייפצ תרומת ,[זטטוא'גוט :]ויועירה גוש

 רארארא .20866.60/866 0 10065.110זה]

 םילוצלצה .םלוכ לע םיפצפצמו םילצלצמ ,םוקמ לכב םיאצמנ םה

 ,םיצופנ ךכ-לכ וכפה םיירוביצ תומוקמב םיירלולסה םינופלטה לש

 םיצור ונלוכ .רישכמה םגד תא לוצלצה יפל תוהּל םילוכי ונבורש דע

 ןיזגמ ח+

 :8.גם:אאה:ז ר א

 - םידחוימ תויהל

 ופסונ הארנכ הז ללגב

 ,דחוימה םילוצלצה

 טסקטה תועדוה לש

 תוכפוהש | (5א!5)

 תועדוה חולשל רשפא ןופאלפ תשרב עגרמ | תוירלופופ
 7 ךרד אוה 5/5 .עגרל
 ריבעהל תניוצמ

 תורצק תועדוה

 ינאש הארנכ")

 תוכרב | ,("רחאא

 םתסו ("בוט הליל")

 ממשממחטתמממממח ב
 היצמרופניא בא רבכמב יקאתש קי = 6 שקח חרוווב תרשע) חבדרח הד"חב 5 5 . ש .ךסהה לא הרוחל *רשא" שקדו ןטמו רחב

 ליבשב תרתוימ ו חח

 המ") ףיכה

 ,ןוכנ = .("ועמשנ

 תושעל םג רשפא

 הלא לכ תא
 ,הליגר | החישב ו

 ,רתוי הלוע הז לבא = 5

 ןמז רתוי חקול
 התוא תררועמ אל הליגר החיש ,הזמ ץוח .בל תמושת תוחפ ךשומו
 .ונלגרתה .טסקט תעדוה תאירק ינפלש וז ומכ תונרקס לש הדימ
 אל התאש ןוויכמ :םלוכמ בושחה ילוא אוהו 5%15-ל ףסונ ןורתי שי
 ךרטצתש הזב ןכתסמ אל התא ,םדאנבה םע החיש םייקמ שממ
 םייסל הצרתש החישב עקתיתש יוכיס ןיא ,רמולכ .ותיא רבדל תמאב
 ךרבל הצור התאש רבח וא החפשמ ןב שי סא ,רוציקב ,חילצת אלו
 ךרדה איה 8%15 ,ותיא רבדל הצור אל שממ לבא ,תויטילופ תוביסמ
 .הז תא תושעל תמלשומה

 בור ,תישאר :תורצקה תועדוהה יתוריש םע תויעב יתש שי
 םיתורישה ןיב תומיאת ןיא ,תינש ;ןהב םיכמות אל ןיידע םירישכמה
 רנגצהש) 5%154411 תנכות .תונושה תוירלולסה תותשרב םיליבקמה

 ,תויעבה יתש תא ךרובע רותפת (הרצקב רבעש שדוחב רבכ ןאכ
 חולשל ךל רשפאתש השדח תילארשי הנכות וז .םניחב תאז השעתו
 ךותמ ,תותשרה לכב םייונמה לכל טסקט תועדוה טנרטניא ךרד
 ,ןהלש 8א15-ה יתורישל םושיר תושרוד 'גנרואו םוקלס .דחא קשממ
 הז .ימעפ דח ןפואב אמסיסו שמתשמ םש רידגהל ךילע היהי ןכל
 ןטנטק ןוקייא תמקממ הנכותה .ןמז ידמ רתוי חקול אלו םניח השענ
 הלופכ הקלקה .(ךסמה לש הנותחתה תינמיה הניפב) 5ץאוטווו 14ְע-ב
 רפסמ ,חלושה םש תא ןיזמ התא .תועדוה רוגיש קשממ תחתופ

 ןיזגמ 1

 רפסב םג תדיוצמ הנכותה .םש הזו דחא קילק - העדוההו ,ןעמנה
 .ירבע הלש קשממהו ,חונ םינופלטה

 םירנאב הגיצמ איה :םינטנטק תונורסח השולש 5%154411-ל שי
 תשואס [₪ לש הנקתה תשרדנו ,ולש תובוגתב תצק יטיא קשממה
 לבא .(0/1000וא 98 ישמתשמל עירפהל רומא אלש המ) הלעמו 1
 ןופלט תחיש לש גונעתל האוושהב םלשל ןטק ריחמ אוה הז לכ
 ,שוגפל אל ידכ בוחרה לש ינשה דצל רבוע תייהש והשימ םע הכורא

51544\1 

 לכל ,טנרטניא ךרד (5%15) תורצק תועדוה רוגישל הנכות :דואית
 .םיירלולסה םייונמה

 2.218 :ץבוקה לדוג

 ,םירנאבב הייפצ תרומת ,[ווטטו\ גוט :זישירה גוח

 ו

 לוזב תונתמ תונקל
 תומישמה תחא איה תונתמ תיינק .תונתמה אשונ ןבומכ ונשיו

 תא םכסל הסנ .האיצמה תושונאהש רתויב תוקיצמהו תורגתאמה
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 . 4 5 5 שפנה תוחוכו ןמזה
 0 0 ו

 םוי תונתמ תיינקב

 ימנה טה לההוטה-ג החטא שב קש - . ה תש תונתמ | ,תדלוה
 הוו 0 םזתנש חגה | 1 ,הווצמ תב/

| 4900 - 
 -- - 14900 | ,סויג תונתמ
 אתא וא ו וו העיסנמ  תונתמ

 םסזמשת סומומס1סז5 "5 | חמה | 200
 ק ב 7 6 14900 | םתסו לי"וחל

 ה 17 14900 ,םוימוי לש תונתמ

 הנקסמל | עיגתו

 הייעב .הייעב וזש

 ללכבשכ רתוי עורג הזו .תיתימא

 והשימל הנתמ תונקל ךל אב אל

 וא ךלש סובה ,הרקמב ,אוהש

 7 שקיבש דרשמהמ קינדונ וא ,ותשא

 ,תחכשו ל"וחמ והשמ ול איבתש

 ל תר תא תונקל אוה לבוקמה ןורתפה
 - ו אלו - אצמתש הנושארה הנתמה
 ידכ - תוחלצומ אל איה המכ הנשמ

 אוה ףסונ ןורתפ .הבוח ידיל תאצל

 תונחל תונחמ םיילגר תתכל

 ש5
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 טזאפמ

 ןורתפה .רקויב םלשמו תשפיחש המ אצומ התאש דע ,ןוינקל ןוינקמו
 הו תא םישוע םישנא ידמ טעמ .טנרטניאב תונקל אוה ישילשה
 רתויב םיענכשמ םיקומינ הלעמ ילש ןויסינה לבא ,ןיידע ,(<ראב
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 8 0" םיארוק רתויב ענכשמל לבא ,ולאכ המכו המכ יל שי .דעב

 ,דאמ העודי אל ןיידע לבא השדח אל ,תילארשי הנכות וז ."פטעש

 .תנווקמה היינקה תכאלמב שדוק תדובע ךרובע תושעל הלוכיש

 ,תונווקמ תויונחב םירצומ תשפחמ :םיבושח םירבד ינש השוע איה

 תונחל סנכיהל לוכי התא .םירצומ יריחמ ןיב תיטמוטוא הוושמו

 תויונחה לכ תא אצמת הנכותהו ,רצומ רוחבל ,טנרטניאב תנווקמ

 .רתוי לוז ריחמב ותוא תורכומש

 הברה עיצמו שומישל דאמ טושפ ₪ ₪ 56 לש שופיחה ןולח

 תריחבב םיכישממ ,םירצומ תיירוגטק תריחבב םיליחתמ .תויצפוא

 םיצחולו ,םייוצרה םירצומה לש םינותנה תא םיאלממ ,הירוגטק-תת

 :הירוגטקל הירוגטקמ םינתשמ שופיחה ינותנ .שופיחה רותפכ לע

 עוצעצ .(!58א) ירודיס רפסמ וא רבחמה םש יפל שפחל לכות םירפס

 תמישרב .האלה ןכו .םיאתמה םיאליגה חווט יפל שפחל לכות

 ןרציה םש תאו ךרעומה ריחמה תא תוארל לכות ואצמנש םירצומה

 תאוושה ,רותפכ תציחלב ,שקבל לכות םירקמהמ קלחב .רצומ לכ לש

 תאש יתאצמו יתשפיח .רצומה תא תורכומש תויונחה ןיב םיריחמ

 4-800%%- תונחב תונקל ףידע טיבוה רפסה לש תילגנאה הרודהמה

 .\חוה200-ב 528 םלשל םוקמב 521-ב 111]וטח

 ינייפאמ .תילאידיא הניא 8 ₪ 8טוש לש תונתמה תיירוגטק אקווד

 .ליגו רצומ םש ,חתפמ תלימ קר םיללוכ תונתמ לש שופיחה

 הנתמה ןונגסו ילמיסקמ ריחמ ומכ םירחא םישקבתמ םינייפאמ

 תאיצמל ןונגנמ םע ₪ ₪ פוש תא םיבלשמ םא לבא .םימייק אל

 התאש סינותנ יפל תונתמ שפחמש ,!אטופטהקט לש הז ומכ תונתמ

 תא אוצמל רשפא) וליבשב תדעוימ הנתמהש םדאה לע ול קפסמ

 םילבקמ ,( ו ק://3 טק .חטופ הש 6סת/110 3/1. ךירדמה

 .עוריא לכל תמלשומ תונתמ תנוכמ

 תו

 האוושהלו טנרטניאב היינקל םירצומ שופיחל הנכות :רואית

 .םיריחמ לש תיטמוטוא

 תיטמוטוא הנכותה תא תכשומ הנקתהה תינכות) ,8 :ץבוקה לדוג

 .(טנרטניאמ

 1וטסועגז6 :ןזיושירה גוח

 רו א 5660/00 10006103

 התיבה תאבש בוט המכ

 !הביסמל הביס וז זהמ זא .לי"וחל הכורא העיסנמ רּזח סובה זא

 שקבתמ ילוא זא ,ךלש תרוכשמה תא םלשמש הז אוה ,ינש דצמ

 ףא סירטסופו תוזרכש אוה ןיינעה .ייאבה ךורב" לש טלש הזיא

 חטבו ,תוליגר תוידרשמ תוספדמ םע ךירצש ומכ ורדתסה אל םעפ

 .רתויה לכל 44 ידומע סיפדהל תולוכיש תויתיב תוספדמ אלש

 לע דימת תועיפומ תוספדומ "בוט למי תוכרבש ךכל הביסה וז

 2000 רבוטקוא | 0
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 ףד לדוגב קנע-תוורכ

 לכ תחמשל .דחא

 ל"נה 44-ה תונברוק

 הזל שיש רבתסמ

 אלו ,טושפ ןורתפ

 םיארוק - בגא שדח

 איהו הל = ==)

 .םירטסופ סיפדהל תעדוי :איה ןכ המשכ לבא ,ער יד תיארנ

 םיגוסה לכמ תוזרכו םירטסופ תנכהל הנכות איה ?6(0%ז

 ססונתת םידומע המכ לע םיטילחמ :טושפ ןויערה .םילדגהו

 םידומעה תא סיפדת הנכותה .םיסיפדמו םירייצמ ,רטסופ/הזרכה

 הזרכ/רטסופל םתוא קיבדהל לק היהיש ךכל גאדתו דרפנב

 ןיב הפיפח םע :םיכרד יתשמ תחאב תאו השעת איהו ,םייפוסה

 לכ - טושפ הזש תמאב .הריזגל םיווקה ןומיס סע וא ,םידומע

 וליפא .תראופמו הלודג הזרכל םידומע המכ קיבדהל לוכי דחא

 0 0 פח 3 0 ו 046 סו 0 00006 06
 0 0 קי 0 0 000 יי

0 

 .יתחלצה ינא

 וליפא ,ער תיארנ הנכותה .קזחה דצה אל אוה ,רומאכ ,קשממה

 קשממה ירוחאמ יכ תונמדזה הל תתל הווש לבא .תינבבוח תצק

 תושעל הלוכיש דחוימב הקוח הנכות תרתתסמ םמעשמהו רופאה

 בלשל רשפא ,םינוש םיטקפא םע םיטסקט תביתכמ \וח .דאמ הברה

 שארמ תונכומ תורוצ לש הלודג תומכו ,תונומת ,תורגסמ ,םיעקר

 ןיינעמ ילכ .גלומה הצק לע הזו .םיצורש ךיא ךכ-רחא בצעל רשפאש

 :(!זטט-!סחוו ועאזכ) "ישפוחה תוועמייה אוה העיצמ ?טאושז-ש דחוימב

 ךכ תוועתמ טסקטהו םימוקע םיווק ינש םירייצמ ,טסקט םירחוב

 רשפאמש ,בוביסה ילכ אוה גירח ילכ דוע .םיווקה ינש ןיב היהיש

 .םיטסקטב תודדוב תויתוא םג בבוסל

 איה ילארשיה שמתשמה רובע 20307 לש תירקיעה היעבה

 םירטסופו תוזרכ תושעל רשפא .תירבעב תעלוצ תצקה הכימתה

 תואהמ - ךופה טסקטה תא בותכל ךירצ לבא ,תירבעב טסקט םע

 אל אוה רטסופש הזב בשחתהב ארונ שממ אל .הנושארל הנורחאה

 ןיזגמ ח +

 :8.גת:אגאתז רא

 תצק תאז לכב לבא ,םילימ המכ קר אלא הכורא תיתורפס הריצי

 בחורל םידומע 15-ל רטסופ/הזרכה לדוג תא הליבגמ הנכותה .קיצמ

 ליבשב טלחהב קיפסמ .רטמ 2.7א2.8 ךרעב רמולכ ,ךרואל 10-ו

 .עצוממ ריק רטסופ

 קץ

 4 ידומע רפסמ לע םירטסופ לש הספדהו הכירעל הנכות :וואית

 .הליגר תספדמ תועצמאב

 1א1₪ :ץבוקה לדוג

 5|והזטוצבזש :|!ישירה גוש

 .תוזרכ 12-ל תלבגומ הסריג :תולנגה

 516 :יושיר ריחמ

 רצ רצרא .כ05+68וצ 601

 בשחמה לע ןגהל
 םידבוע סויגל דאמ לבוקמ ןמזכ םיעודי םיגחה ירחאש םימיה

 לע הנגהה תא תצק רפשל ןיוצמ ןמז םג תויהל לוכי הז .םישדח

 םירושק ךלש תודוסה סא הנשמ אל .דרשמב ,ךלש יטרפה בשחמה

 ,דקוש התא ןהילע םייחה תורוק ,תיסיסע תבותכת ,םייקסע םיזוחל

 םהילע ןגתש הנכות ךירצ התא - הריגמל תבתכש סירצק םירופיס וא

 הו לבא ,הקזח הנפצה תנכותב שמתשהל רשפא ,ןוכנ .תונטטחמ

 ומכ ךועב היהי יו | מ

 התיבה | איבהל ו

 ידכ קנב לש תפסכ ו 6

 ףמא ל רמש 8
 ףידע .תועבטמ ככ האו

 הנכותב שמתשהל ו ₪ 42
 ,₪016671/00% | ומכ - 2 ד ב

 תויקית לע הניגמש ₪

 ידי-לע  תומייוסמ
8% 66% 

 טועה קאסה | 1905 |
 השיגה | תמיסח ל
 תמיסח | ,ןהילא ד

 וא ןהילא הביתכ הו רי-ש-
 .ןתרתסה 5

 ירקיעה  רבדה

 01067100 השועש

 תומיוסמ תויקיתל תשגל לכוי אל דחא ףאש גואדלו עקרב ץורל אוה

 קיספהל ןה הלאכ תויקיתל תשגל תודיחיה םיכרדה יתש .תושר ילב

 הנקתהה ןמזב תעבקנש אמסיס שרודש המ) ןהילע הנגהה תא תינמז

 ול תרדגומש שמתשמ םש םע \/וה6טא3-ל סנכיהלו (הנכותה לש

 תואשרה רידגהל םג תרשפאמ 000%[101061 .המיאתמ האשרה

 .תומיוסמ םישמתשמ תוצובקל

 ןיזגמ 1%

 |קתטההרמרהרהמממהמממאממממממממשמממשא==) לוכיש החטבאה רוח

 והקו הדלק ל אל שמתשמשכ ןאכ רצוויהל
 ו שא | ןתינש רבד) אמסיס סינכמ

 ו 8 (\/1מ6טואֶא 95/98-ב תושעל

 תורשפאה סע תיטרואת םתסנ

 אדוול \\ומשטואא תא חרכה"

 יש "0 מ םניאש םיבשחמל לבא ,"וסָעּוה

 [ קנה 0 אל ףלמומ א] תשרמ קלח

 איה) וז תורשפאב שמתשהל

 ירשפא החטבא רוח דוע .(בשחמל הסינכל תורשפא ירמגל עונמל הלוכי

 .008 בצמל סנכיהל תורשפאה איה סותסל הסנמ 0!10טז1.טטא-ש

 םג איהש תורמל) הילא השיגה תא סוסחל תרשפאמ [*ט10טז[.טטא

 .(ןאכ טרפנ אל תורורב תוביסמש םינטק החטבא ירוח המכ הריאשמ

 םיסוס ,םיסוריו ינפמ בושח עדימ לע הנגהב םג הליעי הנכותה

 תשגל הלוכי אל הנכות ףאש ןוויכמ ,טנרטניא ךרד הבינג וא ,םיינאיורט

 לכות ,וזכ השיג רשפאל תאו לכב הצרת סא .תונגומה תויקיתה לא

 ."ידיזטפוטש [?וטטויווהצ" תמישרל תשקובמה הנכותה תא ףיסוהל
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 ,הרתסה וא השיג תמיסח תועצמאב תויקית לע הנגהל הנכות :דואית

 336% :ץבוקה לדוג

 %ווהזטוצ גוש :|!יעירה גומ

 םע ןולח עיפומ העש יצח לכבו ,תוסנתה לש םוי 30 דע :תולנגה

 .םשריהל הריכזמש העדוה

 512 :יושיר ריחמ

 8105 .סו7]ג 86.60 /0 0% 100.1(

 ...חוניקהו
 |י/ סונז וסט ןכסוח\טז 85 1ז00!]88 3.61 חו

 הגיצמ ,\שו\צטץטא .הבינגמ יד לבא ,תישומיש אל ירמגל הנכות וז

 שוגרהל ךל רוועיו ,רבכעה ןמס ירחא בקועש םייניע גוז ךסמה לע

 קודבל תורשפא לבקת ,סונובכ .השוע התאש המב ןיינעתמ והשימש

 תלעפה עגרמ רבע רבכעה ןמסש (םירטמב) ללוכה קחרמה תא

 .ןבומכ ,םניחב לכה .הנכותה

 ו
 רבכעה ןמס ירחא בקועש םייניע גוז :רואית

 72168 :ץבוקה לדוג

 [-טסוו הוט :|!יועירה גוש

 רצ ור .0010]111-166 .60/1210.66

 0086 וזו! רמרש זרא

 | 2000 רבוטקוא



 םקרע  םיפיט

 | א ] | | ה 6

 .ףוקש םיאור
 < קסוחז 5חסק זס תנכות תרזעב הנומת לש עקר םילעהל ךיא

 \שוחטסוטפ רותפכל םישומיש העבש < תונולח רועזמל םיכרדה לכ

 םיבשחמל םירושקש םיגשומל םישוריפ םיאצומ ךיא =

 טנרטניאמ םיצבק לש רתוי הלק הדרוה < \(65 ידומע לש הלק הספדה <

 ...םירבד המכ דועו <

 ,ךסמ תונומת סויה םיבלשמ ונתאמ םיברו ,ונתשה םינמו

 המו \\66 ידומע ,תונויליג ,תוחייוד ,םיכמסמב ,תונומתו סירויא

 בלשל םיצורשכ הליחתמ היעבה .ללכ-ךרדב לקו טושפ הו .אל

 ךיא .עירפמו רתוימ עקר הל שיש הנומת

 איה הטושפ ךרד זותוא םילעהל רשפא

 ?גוחו 51וטק תנכות העיצמש ילכב שמתשהל

 ןורתפ הז .ףוקשל עקרה תא ךופהל ידכ ₪0

 רתאב הנומתה תא בלשל םיצורשכ ןיוצמ

 ךמסמב וליפא וא םיפקש תוגצמ ,טנרטניא

 הנכותל התוא םינעוט .\/טוש לש טסקט

 60|ס8 \ 868 606₪|4?  | םירחובו

 שיקהל םג רשפא) | ךוגה%קהוטהשצ

 ,םיימעפ 0% םיקילקמ .(6זו1+5מ11+צ

 תא םינמסמ תישילשה גולאידה תביתבו

 56 זווש טוגו שו/ווש ₪ היצפואה

 זווש ₪ווורישז 0 ויסוו 00

 תא םירמושו 0% בוש םירחוב וישכע

 לכ אל) 1286 וא 61: טמרופל \בוקה

 ,לשמל ,תופיקשה תנוכתב ךמות טמרופ

 .ףוקש עקר ונל שי ,והז .(ךמות אל אוק

 דומעל הנומתה תא ףיסוהל ןתינ וישכע

 דציכ תוארל רשפא ןלהל אמגודב) ז1ד'א1.

 .(וידעלבו עקר םע הארת איה

 דירוהל רשפא [גוווו 5ןוטק 70 תא ,בגא |

 הרבחה רתאמ | תוסנתה תסריגב 7

 (שוצש .(טטסואא.טטוו תבותכב) דיגטסואא רתאמ ,(\ש וא וא .]האט.טסומב)

 תניוצמ תיפרג הנכות וז .ומצע תא דבכמש םיצבק רתא לכמ השעמלו

 םייפרג םילכ הברהו ,תונומת רופיש ,הנומת דוביע ,רויצ ילכ העיצמש

 .ריכהל יאדכ .םירחא

 םיפוריצו םישקמ

 םיטעמ לבא ,ו\וזהשסואא תדלקמב םויה םישמתשמ ונבור

 ואוב .העיצמ איהש םיישומישה םישקמה יפוריצ תא םיריכמ

 .תואמגוד יתש הסננ

 2000 רבוטקוא

 ₪ רותפכה תא ול ןיאו .\שווט6 כ6א%וטק םע דבוע אלש ימ

 -ב וא \/וחטטוצא 95-ב שמתשמ אוה ,רמולכ) תומישמה תרוש לע

 תא קילקב רעזמל לוכי וניא (56זצוטט 96% 5 אלל \/1ח00וא% א

 ילבמ ןולחה תא רוגסל רמולכ ,א1וחוחוו6 = רעזמל) םימושייה לכ

 עיבצהל איה תלברוסמהו תלבוקמה ךרדה .(םושייה תא רוגסל

 ,םימושייה לגרסב תמ חטש לע

 תורשפאב רוחבלו ינמי קילק קילקהל

 הנשי לבא ./וווווזבש 11 וו סה

 ימ :הז תא תושעל תפסונ ךרד

 לוכי .,\\וחטטשא תדלקמב שמתשמש

 אוה ללכ-ךרדב) ןולחה שקמ לע שיקהל

 ו דחי (41ו-הו 60₪-ה ישקמ ןיב אצמנ

 לש תורחא תואסריגב סג דבוע הזה ףוריצה ,בגא ./1 שקמה םע

 תומישמה תרוש רשאכ םידבוע סא דחוימב ישומישו ,\\/וח6סו\צ

 ןתינ ,םימושייהמ קלח םע ,\/וחשסואא תוביבסמ קלחב .תרתסומ

 ,ךרוצ ותואל ,[כ שקמה ןיבל \\וחטסואא שקמ ןיב ףוריצב שמתשהל

 .תייה וב ןולחל ךתוא הריזחמ תפסונ השקה הזה הרקמבש קר

 שומיש אלל הריהמ השיג תרשפאמ ,דבלב ןולחה שקמ לע השקה

 הלבטה האר) םיפוריצ דוע סנשי .(ףשוזו) לחתה טירפתל רבכעב

 ,\(וחשסואא + ₪ ףוריצה אוה ימעטל רתויב ישומישהשכ ,(ןלהל

 סיפוריצה לכ .(\/גמשטואא םאק!סושו) תונולח רייס תא ליעפמש

 םיכפוה םה לבא ,םיבצמ ןווגמב םיחונ תויהל םייושע וללה

 הביסמ הדובעה ידכ ךות לרטונמ רבכעהשכ דחוימב םיישומיש

 .היעבה ןורתפל דע םהב שמתשהל רשפא או ,יהשלכ

 | ראש +

 ?תוימלצה ומלענ ןאל
 ומלענ טושפ םימושיי תוימלצ המכו הגוצתה ינייפאמ תא תיניש

 אלא ומלענ אל תוימלצה השעמל :הרק המ .הדובעה ןחלושמ

 תמרב םידרוי רשאכ הרוק הזו ,תורחא תוימלצ ידי-לע תורתסומ

 ןחלוש לע ןמסה תא םיחינמ :טושפ ןורתפה םג .היצולוזרה

 רדס םירחוב ,רבכעה לש ינמיה רותפכה לע םיקילקמ ,הדובעה

 לכו ,(\ודגחפש 1608 \ .\טוט ה זגתפט) תיטמוטוא רדס / םילמס

 -לע תוימלצה תא בוש רזפל ידכ .םילייח ומכ םיעיפומ םילמסה

 .הלועפה לע רוזחל שי ,יוצרה רדסב הדובעה ןחלוש ינפ

 ןיזגמ ח+

 יאויומ

 | ]ספ ע

 ₪ לש םינוזונ תורוקמ םספ6 ן32 ריבס

 ןיזגמ 1

 שיקם

 הרקבה תא ףיסוהל
 ולא לבא (שטחוזס| ?גחט|) הרקבה חולב רקבל םיגהונ ונלוכ אל

 תושעל ךירצש הכוראה ךרדה תא םיבהוא דימת אל ןכש ונתאמ
 תול / הדובע תביבס / לחתה) ויֶלא עיגהל ידכ
 הרקבה חול ימושיישכ רתוי הברה חונ .(הרקבה

 לחתה טירפתמ תורישי ,םיקילק ינשב םינימז | || םאשה
 .ךיא םיעדוישכ עוציבל לק הזו ,(הנומתה האר) ב ו

 5 .00 (וסוא ו ו6

 ל סע
 אטט-) הנשמ-תייקית םיפיסומ תאז תושעל ידכ | קא

 .\ו/זאפסו/פ\פוגזו אוטמט הייקיתב ((ט!0ט % ו .
 תונטק תויתוא לע דיפקהל אנ) תויהל ךירצ המש = | + ןויאשחפו םמוסחפ
 םירגוסה ינפל הדוקנ לעו ,עיפומַש יפכ תולודגו 5 כ מ[

 בל םישל םג בושח !םילסלוסמה

 םיספא קר תללוכ תוורחמהש

 אל ."(3" תיניטלה תואה תא אלו

 :(לבלבתהל
 0801 ו. (21862020- 5 ל 8 = 2 0
 3 04-1069-.222- | ו
5 = 2 ( 8002830309 

 רוציל ןתינ הייקיתה תא 5 םוח 5 ו = רנ
 וא ,תונולחה רייס לש ןולחמ | | 45 19900 894- 39 דפש

 / לחתה) טירפתה ךרד הסינכב פע 5 סאה. | ל 6

 לחתה טירפת / הדובע תביבס
 השיג לבקנ ,לחתה טירפת תא חתפנשכ ,יונישה ירחא .(םדקתמ /
 .הרקבה חול ימושייל הרישי

 ?ת"ר םע םישוע המ
 -ישאר רמולכ ,"דוווטט 1.טווטזצ ,\טזסחץוה" לש תר ,11. :ריכהל אנ

 ןדיע לש רתויב הרומחהו הצופנה הלחמה וז .תויתוא שולשב תובית
 15 וא 50% םגו ,ופמ שיו ₪88 שי .הרימחמו תכלוה איהו ,עדימה
 וא םייתש לש תייר ,ןבומכ ,ןנשי .16 וא 680 ,ג5ל ,א16ץ ,01.₪ סגו
 ,הרקמ לכבו ,םסקה רפסמ קפס אלל אוה שולש לבא תויתוא עברא
 הברהב .דוע םיאיצממ ןמוה לכו שוחינ וא הנבהל םישק םלוכ םה
 קוחד רשק שי הלש תועמשמלש הלימל ןמזמ רבכ וכפה תייר םירקמ
 ,ואה הלחמל הפורת שי ,לומה הברמל .יגולוליפה רוקמה םע רתויב
 החילס ...תוביתה-ישאר לכל םירבסה עיצמש 0ווט 1.טטא סשב רתא
 | .אאוא וא .סחט!סטא.טסוה :תבותכה .11.-ה לכל

 קפסל לוכיש ,סינולימ לש (שופיח עונמ לש גוס) וגיא!טז-ב רבודמ
 הדובע השוע אוהו .םינולימ 600-מ רתויב םילימ ןוילימ 2.5-כל תורדגה
 ייהעידיל" קתוע) "6" תיירל שוריפה רחא יתישעש שופיחה .תניוצמ
 רפסממ תואצות הלעה ,לשמל ,(ינורטקלא ראודב חלשנש רסמ לש
 ולא - ינויזיוולט הייווירט קחשמב וזה הלאשב לקתיש ימל .סינולימ
 השענש ךמסמ לש קתוע :תירבעב) 6גווטסח 6טקְע לש תובית ישאר
 .(הביתכה תנוכמ ימיב לבוקמ היהש יפכ ,םחפ ריינ תועצמאב

 \(60 דומע סיפדהל
 \ ךבוסמ עצבמ תויהל הלולע טנרטניא רתאמ דומע לש הספדה

 יריתע םירתא .םירנאבו תורגסמ סומע דומעב רבודמ םע דוחייב
 | םיקפסמ ,ונלצא ץחשו וא שווטו ומכ םינכת
 טמרופב הספדהל תורשפא ללכ-ךרדב

 לבקל יושע התא וא םג .דחוימ דומע

 היעבל חלצומ ןורתפ .תומוסרפ סע דומע

 הנכות איהש ,[ופש שוחח( 2000 איה וזה
 - תוספדמו תוספדה לוהינל תמכחותמ

 ,דרשמ תונכותמ םג ,טנרטניא ירתאמ םג

 אוצמל רשפא .תרחא הספדה תמישמ לכו
 ,א\אוצ .[\םטקזוחו.טסהה תבותכב התוא

 שא 4 | ו ]

 כב מב
 וש א ב הגז טופ ב 41

 ד ל
 ו 1 ו

 ויצאקה הפיאו .םולכ ךל הלעת אל איה יכ שפחל טלחהב יאדכו
 ,תומוסרפ םע םירנאב הגיצמ הנכותהש הזמ ץוח ,'\אק שממ ןיא
 .רנוט ןהילע ובובל רשאמ ךסמה לע ןתוא תוארל ףידע ,ינש דצמ

 םיצבק תדרוה ץיאהל ךיא
 דירוהל זא ,ךבוסמ עצבמ תויהל לולע טנרטניא דומע סיפדהל םאו
 תודרוההו ,םיקותינה ,יטיאה בצקה .המכו המכ תחא לע \בוק
 תובר תונכות ןנשי .עצמאב עטקנ \בוקהש ירחא תורזוחה
 :ןלוכב הפי תלפטמש תחא הנכות שי לבא ,תויעבהמ קלח תורתופש
 ,תודרוהה לכ תא להנת איה .((כסו תו ,\טטט|טזגוסז 108) כ
 תא שפחת :ןפוס דעו ןתליחתמ
 ,רתויב ריהמה םיצבקה תרש
 רפסמל ליבקמב רבחתת

 תודרוה שדחת ,םיתרש

 תא רבחתו עצמאב וקספנש

 ועיגיש \בוקה יקלח

 רקיעה - םינושה תורוקמהמ

 םומיסקמה תא | קיפהל

 רשפא .ךל שיש רוביחהמ
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 תבותכב הנכותה תא אוצמל
 ,\צוצצ .0ס 100 טס[ 0.

 תומוסרפ םע רנאב תועצמאב אוה םולשתה וזה הנכותב םג ,בגא

 הנכותה לש יושיר תרומת .\בוקה תדרוה ןמזב תוגצומש תופלחתמ

 .תופסונ תונוכת לבקל ןתינ

 ...תולאשל
 ףידעמ אוה יכ ולש ךרועה לע דיעה ןפג .י .תולאשל חותפ רודמה

 םיכסנו ,םינררב תוחפ ןיזגמוסו-ב ונחנא .תויולג יבג לע תויעבה תא

 ראודב ,ינורטקלא ראודב ,םילקתנ םתא ןהב תויעבה לע עומשל
 .סקפב | וליפאו ליגר

 ו + .טסהסה 61ה\אעטז-טסמה

 הנורטקלאה ראודה תבותכ

 4 |2000 ובוטקוא
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 0601065\/6 610//סז 8

 ו

 בולישה .ףסכ טעמ ךכ-לכ ליבשב םעפ יא

 תפנב ןורכיז ,82//500 דבעמ ןיב ידילוסה

 הנעמ קפסמ ,4.36₪ חפנב קסידו ,8₪

 םיימוימויה םיכרצה בורל תעדה לע לבקתמ

 איה העתפהה .עצוממה שמתשמה לש

 םייתניב ,רעצה הברמל .דבלב 5399 :ריחמב

 ב"הראב קר ותוא אוצמל רשפא

 ילו לגו ה
 60006 קז6501ו0 1200-א| 0

 ךל איביש שקבו ל" עסונש והשיִמ אצמת

 בלשמ קאפמוק לש שדחה דיינה !הזכ דחא

 12.1 גצ ,82/450% רדתב אושוס דבעמ ןיב

 ריחמו ג"ק 3-כ לש לקשמ ,שטניא

 ,ןטק אוה .%999 לש ינויצסנס

 ד

 .קאפמוק לש

 םישדוחב

 הארנ םיבורקה ->

 רתויו רתוי

 ,הלאכ םידיינ

 ןיא םייתניב לבא

 תורחת ול

 יפקיה דויצו הרמוחל ןוריחמה

 מ

 (0|0זסח 566/72

 8!06ז0הח 6002

 0|068זסח 6332

 0!06זסח 6672

 0|00זסח 700/42

 ק6חצוטה |!!! 5502

 קסחטטהחו !!! 6002

 שקסחזוטחו |!!! 6672

 קסחטתו |!!! 7002

 קסחזוטהו |!!! 733/02

 ק6חזוטחו !!!| 02

 ק6ח%טהה !!| 8002

 ק6חזוטחו !!! 8502

 שסחטטהחו !!! 9002

 הוס 66 וו 400/וור2

 הוס 66 וו 4502

 הוס 66 !| 5002

 הוס 66 וו 550/וור2

 םטוזסח 6002

 םטזסח 7002

 םטזסח 6502

 האוס גזחוסח 550/72

 הוס הזחוסח 6002

 אווס 4+חוסהח 6502

 הוס זחוסח 700/02

 הוס הזחוסח 750102

 גווס 4זחוסה 80012

 הוס ג+חוסח 850ו/וור2

 ןוריחמה ?ךסמ ףילחהל ?ןורכיז ביחרהל ?חישק קסיד ?בשחמ תונקל הצור

 ריחמ לבקל לכותש חיטביו ,קושב השענל הבוט היצקידניא ךל קפסי ונלש

 יפקיה דויצו הרמוח ירצומ 250 לש םיריחמ אצמת םיאבה םידומעב .ןגוה

 תעצה שקבתשכ םהב שמתשהל לכות .(מ"עמ אלל ,םיירלוד) םיצופנ

 םיעצוממ םה |אכ םיגצומה םיריחמה .התוא לבקתשכ וא ריחמ

 ץראה יבחרב הרמוח ירחוסו םינאובי םינוריחמ לע םיססבתמה ,םיללקושמ

 אוצמל םימעפל לכות שפחת םא - םומינימ יריחמ אל ולא .טנרטניאבו

 םלשל הווש םימיוסמ םירקמב .רתוי תיביטקרטא הליבח וא ,דחוימ עצבמ

 תונימא וא ,תיבה דע הלבוהו תוריש ,תוירחא תרומת ,רתוי תצק םג

 וגצויש םיריחמה םירקמה לש עירכמה בורב ,ךכ וא ךכ .קפס לש תחכומ

 .ןוריחמב ןייוצמל תחתמ וא לעמ 5%-כ לש חווטב תויהל םיכירצ ךל

 100 הוס הזחוסח 9002

 000 אוווס 3זחוסח 9502

 0 אווס גזחוסח 12

 <--- - -תוחול
 !חז6|
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+ ₪050 85 
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 00 1טסאץע 5191 2א 440 דא

 110 5! 6156 + 5סטחש

 5 ₪51 6309 םא

 גושפ

 100 2505 1סז כטוזסח

 120 24505 א7-/ד

 55 םוספזבז 66 + 5סטח0

7 0518 100 

 56 03 0ץז16 6%

 100 31030ץ16 60 7/% + פסח

7 
 פסה\ט 10082 328

 ןיזגמ ח+

- 

 5סמגש 10012 68

 פסחא 10022 8

 סמו 10002 2568

 פפה 1332 648

 סמ 133 8

 5סההש 133 כ 8

 םפוש

 \/6516זא םוָפוזַ| 5400סחתוה 8

 \\/65%9זה םופוזפ| 54007הו 8

 \/65%9זח םופוז9| 5400סהו 8

 \\/65%זה םוָחוזפ| 5400ז0חו 8

 \\/65%9זח םוָחוזה| 5400זכהו 8

 \/95%9זה טאו 7200כוו 8

 \\/65%0זח םופוזפ| 7200סוו 8

 \/65%9זח םוחוזג| 7200כתו 8

 \\/65%9זה םופוזפ| 72000סהו 8

 \\/65%9זה םוָחּזפו 7200זכחהו 58

 אוהא+סז 5400כוהח 8

 אוהא(סז 5400סחוו 8

 \והא(סז 5400סחוה 5

 ובא+סז 72000 חה 85

 אוהא+סז 7200זןכחתוו 8

 אוהא(סז 7200זסחוו 5

 אובאזסז 7200ז0וו 5

 56808%6 5400סחווה 5

 50808%6 5400סחתו 5

 5680816 5400סחתווה 5

 5080816 5400זסחוו 8

 5680816 5400זכחוו 3

 59808%6 7200זןכוח 5

 56808%8 72000חתו 8

 5980816 7200ןסחו 3

 568816 7200כסחוח 8

 (כטהחזטהו 5400זןכהתו

 (כטהחזטהו 72007כתווה 5

 =טןוזפט 7200ז0חתו 8

 181 7200סהו 8
 ואו 72000סהתוו 8

 ופאו 72000 8

 !8\ו 72000 5

 ןיזגמ 1
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 וו 7200ז0סחסוו 8

 ואו 7200ז0חור 8

 808ו

 \ש95ז9זה םוחוופו

 5680810 887780008 || 7200זכוו 8

 8680816 887780008 || 7200ז0וו 8

 5080816 008018ה 1000000 8

 5680819 0ח6018ה 100000 85

 8080816 009018ה 15000ז00ו 8

 5680819 0ה6018ה 100000 8

 ופאוו 8

 ופשוו 8
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 ופאוו 8
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 וסחופ88 0!2 1008

 וסחוסט8 2! 2508

 !סחוסחב 5|2 6א1סזח8| 8

 וסוח6חב 22 6א10זח| 5

 גםסו 6500 0.24 15"

 הסו 6700 0.25 17"

 גםסו 6910 0.24 1792א1344 19"

 סדא 0₪500= 0.28 15"

 סדא | 700 0.28 17"

 סא | 70085 0.26 17"

 1 =|פוזסח 7751 0.24 17"

 1 =!הוזסח 7951 וטפ 0.24 17"

 וג 570-ס0 0.28 15"

 26 א1570ד 0.24 טסה 15"

 או א770ד 0.27 17"

 וה 7860 0.24 ע6ח8 17"

 אוג 7960 0.24 טפח 17"

 ₪26 א1810 0.26 19"

 קזוחספזסה [1/ז80ח1 0.27 17"

 קזוח66+סה +זוחוזזסח 0.25 17"

 קזוחס6זסה 0ו87081ז0ה 19"
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 םוסטוסוש 0.27 17"

 קזסטוסש 0.25 19"
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 ילטיגיד ואדיו תמלצמ
 60חסה םוטזס

 ו

 650) רתוי הלק תויהל 03חסח לש תילטיגידה

 החונ ,(ב"הראב %1799) רתוי הלוז ,(םרג

 לוכי התא .הרחתמ לכמ ,רתוי תיתוכיאו

 ו )

 אוה ןיינעה לכב בוטה קלחה .ךלש 06-ה לע

 הטושפ איה - החמומ תויהל ךירצ ךניאש

 .םיבבוחל םג שומישל

 רתויב דיינה ןרקמה
 וח:ס6ט5 10335 סזסטסהוץ

 ,תועטהל םייושע ולש םייטקפמוקה םידמימה

 םורגל לולע (ג"ק ינשמ רתוי תצק) לקשמהו

 יעוצקמ אל רצומב רבודמש בושחל ךל

 ו

 גישהל רשפאש םיבוטה םיילטיגידה םינרקמה
 ,ךל הלעי גונעתה .דיינ םג אוהו ,םויה

 %6000-כ לש שפנ לכל הווש םוכס ,םאתהב



 26 1. ר.ו.פה

 .?שצ6מ5ה85%6ז תויהל הצור .תויהל
 םיבשחמ-סוקופ תאצוה לש טנרטניאל השדחה חותיפה ירפס תרדס

 330 | 307א \ססססס 5500+ד% 48 465 ס8חומס 511 0.27 15" טנרטניאב םירתא חתפמל שמתשמ לכ ךופהת

 סחע 5500 0.24 עפה 21" .ךלש יונפה ןמזבו ךל שורדש המ תא קר דומלל לכות ,ףסונב .תיספא תיפסכ תולעב \/60חו8510ז-ל לס ב ל -- -- 0.24 וסָחּה 19" 1! סאחוסזא (סוזס 0 שמתשמ לכ ךופהתש ,טנרטניאל חותיפ ירפס תרדס :היעבל ןורתפ ואצמ םיבשחמ-סוקופ תאצוהב - - .. 2 50חַע ₪200 0.24 ומה 7 תונקל לכותש רזיילה \וסזסזס|8 / 5 1 .ח"ש 15,000 לש םוכס םלשלו תועש 300 דומלל ךרטצי \/9טזח 5 / טדומ 100 5800 800 0.26 19" תויהל שקביש ימ .םיבשחמל רפסה יתבב רתויב שרדנה דומילה עוצקמ אוה טנרטניאב םירתא חותיפ 200 פ8חומ0 712 0.27 17"
 וכרענו םלועב תוליבומה םירפסה תואצוה לש רכמ יברמ ומגרות ,םיסונמ םירפוס ידיב ובתכנ םירפסה לכ 15 25 30001105 6א10ז08| 6 5 85

 ק3ח850חו0 0.25 21" והשמ התייה רזייל תספדמ םעפ
 .עוצ] 4505180 !80 6 הרקמב וא ,הוואר ןולחב וילע םילכתסמש .עוצקמ ישנא ידיב ץראב 5

 -(כ םייפרג םיסיטרכ יריחמ םויה .דרשמב וב םישמתשמ בוטה
 .1100ו 4 תועצמאב תיב ידומע בוציע לע ףיקמ ךירדמ רוציל דציכ דמלמ הז רפס טנרטניאב םינותנ [₪ ₪ < 55 דספחוט8 808| 0 20 55 אופ םגדה .תחא ךמצעל תושרהל לוכי התא םגו םלשה ךירדמה - ו שש ידסמ חותיפל !!וסזספס(( קז685 לש דומיל תכרע 0-60 ₪ ;תורפס לצו הו 5 \

 ףיסוהל :םיטסקט בצעל ;הנומת תופמו וו ג גיצמ אוה ,ףסונב .םיגורדש ורשפאיו םייוושכעה מ 00 דספתוסב 8 55 ₪ 9 קשמימו הספדה תויורשפא ןווגמב הכימת יכסמ ,טנרטניא ירתא רוציל :דמלת הז רפס תועצמאב 0 ק ךיכרצל ונעיש ,המצוע יברו םישימג םינותנ ידסמ = | !!וו'6ש 70 ד680 0 55 הדו 30 0חבזססז 48 ,8ססחו ,600₪קו ךל עיצמ הזה יפיצפסה
 ,חטבאלו תמאל 10 \0ווחהא 2 55 83 58עבָחַפ קזס 323 מאז ו | פק | 189804866 | ,א11.-ב .תואלמ דוק תואמגוד תועצמאב סו 0 20 88 58/806 זס 83 שמתשהל | ,םינותנ טולקל ,םיכסמ ןיב רשקל הלועפב ןתוא םיגדמ ףאו ןהב שומישה ןפוא כ 3 40 א 100 301א /ססססס 2000 8 ;השפנהו ואידיו ,וידוא ,תומישר ,הקיפרג ,םיטקייבוא תא ,ןהלש עקרה תא ראתמ ,תוירקיע תויגולונכט ינוח 20 ו 8 ופוחסחס /ססססס || 128 דבלב 5480-מ לחה תרומת ,8

 200 505 דאד2 /38000 328 ויש ריהמ ילאוזיו ךירדמ - 4 שלפ ₪ אחת -ל ₪!:םזספסוז קז655 לש דומיל תכרע - 0080/86 2 | ג %-
 ריכהל ,[1ג%\ תנכות תא ןיקתהל דציכ דמלמ הז רפס ירסח םישמתשמל םגו םירתא יחתפמל דעוימ הז רפס ₪ +

 םתוא גיצהלו לוק םהל ףיסוהל ,םייביטקרטניא טרפמל םאתהב םיללכהו תוקינכטה תא ,אא1 100 בחו8ח8 0% ] 30 6הזַססז 88 םינצחל םע םינוטרס רוציל  ,תויצמינא | יגוס יהמ :דמלת לוגרתה יצבוקו רפסה תרזעב .טנרטניאב 205 י/8חו88 505! 8 55 אדו : רוציל ,הקיפרג אבייל ,תובכשב דובעל ,םתונשלו םגיצהלו םיליעי םיכמסמ  רוציל  דציכ  דמלמו 205 הח8ח8 8 350 | 505 0ס0ז086 /77000 648 וו םיטקייבוא רוציל ,הב טולשלו הדובעה תביבס תא אוז. תודוסי תא תוריהבב ראתמ אוה .תונכתב עדי ְּ 270 הפונפ םיסזסס 68000 3 | / |
 תפשבו (201) ךמסמה טקייבוא לדומב ,םינותנ ה סזוחופ 4 5 הדו אססח6קו3ע + ד/ 88 .טנרטניאב תכירכב ,088-ב שמתשהל דציכ ,\/36 לש ימשרה -- 7 20 הדו אססח 98 8
 .ן86ו%קו םיטפירקסה 270 680 2 00 הדו אססח 128 168

 10 07081וש6 ₪ו/8 דאד וו 328 ,ןוסחיא חפנ לש256/8 דע 81/8 םויה .םומינימל ךלש דומילה .תישיא 6 155 הדו אססח 2000 8 עיצמ דווטחחטסזושס .יונפ ₪58 עקש ול שיש תמוקע תא רצקמו םיכורא םיטסקט לש האירק םימאתומ תיב ידומעו תויבמופ תוריכמ ,הנטק תורכזמ 120 ו 5 סח 2000 83 רבד לכו םיתרש ,םידיינ ,םיינחלושל םיאתמ ןמז ךל ךסוח םג אלא ,הנהמ קר אל ילאוזיווה דומילה תונח ,ןויכרא ,תושדח ליכמ רשא ,טנרטניאב ןווקמ 110 ₪ 9510 4 00 הזוא 0 ,תושעל ךילע המ בלש לכב ךל הרומו הנכותה ןיזגמ רוציל דמלי ארוקה .טנרטניא רתא תיינבב 205 תק 9310ו 4 45 הדו אספו 2000 88 יכסמ ךרד ךתוא הליבומה ,הליעיו .החונ ךרדב הלכו בוציעו ןונכתמ לחה ,הלחתהמ םתוא החנמ 205 וכ 9110 4 245 = הדו גו! !ח \/סחססז זס 8 ₪ דזסא דחטחופסזוס 1885011קו דומילל תילאוזיו השיג גיצמ הז רפס אוה .םיליחתמ טנרטניא ינתינכותל דעוימ הז רפס ול 8250 4 205 הדו אוו וח /סחססז 328 ; 0 ד ריהמ ילאוזיו ךירדמ - טפירקס הווא'ג 450 3.0 דומיל תכרע - 1680 505 8 15 הדו הבָסס =טזע 328 ישיא קסו 200
 האלמ הטילש שוכרתו 18צ8-ב תונכתל תושרדנה אצמת רפסב .עדימל הריהמו הלק השיג רשפאמה 25 0108106 58 !וע6 ופוחטהה 215 םוהחוסהס \/ןססז 770 328 2 רתאב רקבל יאדכ תויסיסבה תויונמוימה לכ תא דמלת רפסה תועצמאב ןפואב ךורע אוה .תולאש לע תוריהמב תונעל דעוימה 020 008008 58 !וע6 6 135  םוגחוסהס 5168וז ו! 5540 328 0 .םוי 21 ךות 1גצּג תפש תא ךתוא דמליש רכמ-בר ו טטוה018-ל םירתא יבצעמל ידוחיי ךירדמ [8 . 25 (2708006 \וסז8 8 105 | םואחוסהס 5168/וח !!! 5540 8 ומצע ןקתהה לבא ,168 דע הזה חפנה 0 םוי 21-ב דמל - 2 הווא'ג ות דעו ףלאמ !וזז ק-יסיטרכ 200 098106 6006 8 חמצי האבה הנשב .570-מ לחה תרומת
 210  !ומוזסא ופחות 0 0400 32 תוינכות ,םיעבצה לש | םיילמיצדהסקה םיכרע שוחפ / 001946 ₪0 155 - [/ובוזסא \וו!ופחוטחו 6400 328 : 0 1 .תואסרגה לכל סחייתמ רפסה לש תומישר ,םיוות תוכרע תלבט ,ןונגס תונויליג - , ו 125 !ופוסא וווווסחוטח 6400 8 5% ותו ספ ,הפשה לש תומדקתמה תוסיפתבו תוקינכטב ,תודוסיב ינייפאמ תמישר ,111'א1. תויגת לכ לש אלמ רואית 15 לה ירא 7 ידוע ול ל

 .יטנבלר עדימ ילעב םירתא תמישרו תוישומיש
 ויד תקרזה 55 361א /סססס 2000 ₪ םירפסבש תואמגודהו דוקה יצבוק תא ללוכ ןוטילקת/רוטילקתה ְ תוספדמ 280 !!גטסא !!וופחוטתו 08 חופא 0400 3218

 ד הפ 0 100 0
0 

 סס 3000+ד7/ 8
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 שעצש/שע.100₪15.060.|! :טנרטניאה רחא תוינופלט תונמזהל דקומ 15 ווא טה הס8- 50 למ
 +06₪562100₪5.60.|| :ינורטקלא ראוד - יארשא יסיטרכ תועצמאב

 ם3-5748513 :םקב .521₪8 ,ג"ר ₪83 ד"ח צה גולכטק תלבקו |



 <ץסס0078 5 0 תל 0

 םינוריחמ לע ססוכמ ןוריחמה 0 ו 0
 :םיאכה הרמוחה יקפס לש !(ע00078 =םפ 0 הפ 0

 03-5785801/2/3 טפוס ר'ציט תפ 6

 5 ב ) -()---- -םיקרוס =ספסח 5זעוטפ 0

 ו ו /וטפז6% פז|!6| םספסח 5%עוטפ 0

 03-9618310 יולרומ ₪וטפ006 8 םספסח 51עוטפ 0

 ו \נחוהא 45178 2000 הז6||8| םספסח 51ץוטפ 0
 ו ל ל]

 שצעש.פטעםס.סס.וו םטעמ6 (/חופא 45078 2100 8 087000 810 0

 צעושעצ .0ז16611.60.1] זו[ טחוהא 25118 2100 5091 080070 80 0

 ושטצצ.280.60.ו| ב7 \/חוהא /81ז8 2200 420 8 זול

 הטופוסח 261 ןכהז)|ס| רק | 4807101 0
6 

 הטעופוסח 6206 ןכהז|!0| תק | 388070 0

 הטופוסח 1006 סהז6||9] ןרק | 4507.10% 0

 (30ח8 8 וס 00וסז 0
"/ 

 ₪ % 1.פאחה 81% 028 0

₪ 

 טנ-הרטלוא / ₪ . \

 קפודה לע עבצא
 תימדק הכירכ טפוסרטניא /

 15 ףט דע ףלא ו הרמוחה קושב הרוקש המ לע םיפיט המכ

 8 רלקסא / הדיריב האטבתהו ,שדוחה הכשמנ לטניאל אווס ןיב םיריחמה תמחלמ .םיחנוצ םידבעמה

 םוקסטקא יי ל

 תובוט תושיכרל ןהיתש וכפה ,גוווכ גזהוסח ידבעמו ווו םויטנפ ידבעמ לש 8008/-ה

 2 םיעוציב/ריחמ סחי העיצמש ,םטזסח לש 600 ₪32-ה תסריגל םג בל םישל יאדכ .טלחהב
 ₪ ו

 .דאמ יביטקרטא
05 

 ו 9 ₪ 0 םיבשחמ ןויח

 ב ו תמר ירחא .םידרוי ןורכיזה יביכר לש םיריחמה םג .םיאירממ םיקסידה ,םיללוצ תונורכזה

 עצוממב 20-30% לש םירועישב הלזוה ,הנשה עצמא זאמ םהלש ההובגה םיריחמה

 5 הטד קט המגמב רבודמ יכ הארנ םעפה .דקתשא וזה הנועב ויה וב םוקמב ךרעב םתוא הביצמ

 ,וזה הרעשהה תא קזחמ יב לפירט תרבחמ רהוז-רב ריאי .תדרל ופיסוי םיריחמהו ,הנתיא

 8 ב היושעש המגמכ םיחישקה םיקסידה יריחמב תיסחי תונותמה תוילעה לע עיבצמ לבא

 6 35 ,36 ,37 8 םיבשחמ מגס ירחא .וזה המגמה חתפתת ןאל עובקל השק" :טפוס ר'ציט תרבחמ הבושת ינוה .ףירחהל

 רסוח התייה תוילעל הביסה .תמיוסמ העיגר עגרכ תיארנ םיקסידה יריחמב היילעה
8 

 ו ה

 ווק ךירצ אל .4 םויטנפב םיכמותש םא -תוחול עיגהל וליחתה שדוחה .םישדח .םיסיטרכו תוחול
- 

 רוטסרטויפמוק ןובשחב איבהל יאדכש והשמ הז לבא ,הזכ חול םע בשחמ תונקל ידכ תומלוע ךופהל
90 

 ל ל

 רשק תשר 30 ידוביעב תורחת םהל ןיא לבא ,דירחהל םירקי ןיידע םה םנמא .61סזס6 'סיטרכ לש
. 
 ו

 ובצייתה וללה םיסיטרכה יריחמ ./ססטסס וו! 5500 סיטרכ לע תכלל רשפא ,ןבומכ .םייתניב

 דוע בוחסל לוכיש ימ ,ןפוא לכב .5300-ל לעמ תצק םיפחהמ ןיידע םה םגש תורמל ,תצק

 ןיזגמ 6 .תיתועמשמ םיכומנ םיריחמב הארנכ םתוא לבקי השולש םיישדוח

 א

 ₪ כככפמ1 רות ףּכ ןיזגמ ח+% 200 רדבפקפ ₪ | 8
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 ,שומישל דואמ לק אוה הזה ןייפאמה

 ןולח חותפל ןתינ תחא הנטק השקהב

 .היזיוולט ךסמ לש הגצה תוכיאב ינבלמ

 \שועוש.8518.חו!![כ5.ססחו :ק1|[ |ק5 יגצ

" 
 | ופח+[-יבחרס

 :םיעב ירוזע םי יבש
 03- 9 :סקפ ,03-9607488 :למ
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